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Właściwości warstwy wierzchniej ukształtowane  w procesie technologicznym 
odgrywają kluczową rolę w procesie eksploatacji, decydując o trwałości systemów 
tribologicznych oraz niezawodności zawierających je obiektów technicznych.

Kształtowanie właściwości funkcjonalnych warstwy wierzchniej rozpoczyna się na 
etapie konstruowania. Podczas tego etapu projektowane są charakterystyki warstwy 
wierzchniej, które należy osiągnąć w procesie technologicznym, aby otrzymać pożą-
dane efekty procesu eksploatacji. Dobierane są materiały i ich właściwości, ustalane 
są techniki wytwarzania oraz zamierzone ukształtowanie powierzchni elementów 
współpracujących tarciowo (elementów trących), zapewniając odpowiednią struk-
turę materiałową i strukturę geometryczną powierzchni oraz właściwości warstwy 
wierzchniej. Poprawność wykonania elementów węzła tarcia pod względem charak-
terystyk warstwy wierzchniej sprawdzana jest po zakończonym procesie technolo-
gicznym, a wyniki odnoszone są do założeń określonych na etapie konstruowania. 

Weryfikacja otrzymanych w procesie technologicznym charakterystyk warstwy 
wierzchniej następuje podczas procesu eksploatacji, w ramach którego obiekt tech-
niczny realizuje zadania, do których został zaprojektowany i wytworzony. W procesie 
eksploatacji technologiczna warstwa wierzchnia (TWW) przekształcana jest w eksplo-
atacyjną warstwę wierzchnią (EWW), o odmiennych charakterystykach, które zależą 
od wielu czynników. Technologiczne kształtowanie warstwy wierzchniej powinno zo-
stać zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać jak najmniejsze opory tarcia oraz 
zużywanie elementów trących.

wstĘP
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Prowadzenie obserwacji procesów tribologicznych podczas eksploatacji obiektu 
technicznego jest skomplikowane i ograniczone z uwagi na niedostępność strefy tar-
cia. Dlatego postęp w poprawianiu charakterystyk tribologicznych determinowany 
jest głównie przez rozwój metod badań laboratoryjnych umożliwiający m.in. uzyski-
wanie postępu w charakteryzowaniu powierzchni warstwy wierzchniej.

Przez charakterystykę powierzchni warstwy wierzchniej należy rozumieć zarówno 
charakter ukształtowania powierzchni (kształt, falistość, chropowatość i wady po-
wierzchni), jak również właściwości funkcjonalne, w tym odporność na zużycie tribo-
logiczne, wytrzymałość zmęczeniową, zdolność do właściwej interakcji ze środkiem 
smarowym.

Analiza problemu oraz badania własne upoważniają do stwierdzenia, że charak-
teryzowanie powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących powinno obejmo-
wać dwa równoległe podejścia. 

Pierwszym jest przeprowadzenie badań ukształtowania powierzchni techno-
logicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej (TWW i EWW) poprzez wykona-
nie pomiarów wielkości (parametrów i funkcji) charakteryzujących ukształtowanie 
powierzchni. Mnogość metod pomiaru powoduje, że zasadne jest pozyskiwanie 
informacji o powierzchni z zastosowaniem metod komplementarnych, czyli tzw. 
multisensoryki.

Przeprowadzenie badań ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej daje 
podstawę do antycypowania prawdopodobnego jej funkcjonowania w określonym 
węźle tarcia, ale nie są one wystarczające do pełnego charakteryzowania tribologicz-
nych właściwości warstwy wierzchniej. Stąd drugie podejście obejmujące badania 
tarciowo-zużyciowe (wyznaczanie współczynnika tarcia i intensywności zużywania). 

Metod badań tribologicznych, podobnie jak metod pomiaru wielkości charak-
teryzujących ukształtowanie powierzchni, jest wiele. Badania wstępne prowadzone 
mogą być na elementach trących o prostych kształtach, natomiast badania weryfi-
kujące powinny zostać zrealizowane na elementach odwzorowujących rzeczywiste 
kształty oraz symulujących faktyczne warunki pracy. 

Przedstawiona w monografii koncepcja dualnego, komplementarnego systemu 
charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzch-
niej elementów trących, obejmująca obydwa podejścia, została zweryfikowana na 
przykładzie sztucznego stawu biodrowego człowieka, który z uwagi na tribologiczną 
złożoność – specyfikę materiałową, kinematyczną (rodzaj wzajemnego ruchu elemen-
tów trących) oraz warunki tarcia – stanowi, wg autorki, szczególnie wartościową jej 
egzemplifikację.



Niezależnie od przeznaczenia, każdy przedmiot powstaje w wyniku procesu tech-
nologicznego, podczas którego następuje zmiana kształtu, wymiarów, stereometrii, 
mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych i fizykochemicznych. Generowane 
zmiany wynikają zarówno z zastosowania przyjętego założeniami konstrukcyjnymi 
materiału (właściwości materiału), sposobu i parametrów kształtowania przedmiotu 
(technologia) oraz czynników towarzyszących temu procesowi (otoczenie). Efektem 
końcowym procesu technologicznego jest zewnętrzna warstwa przedmiotu nazywana 
warstwą wierzchnią [Górecka 1983, Sęp 2013].

W większości przypadków wytworzone przedmioty stanowią elementy składowe 
złożonych systemów w ramach obiektów technicznych. Dlatego też warstwa wierzch-
nia przedmiotu oraz jej właściwości kształtowane w procesie technologicznym odgry-
wają kluczową rolę w procesie eksploatacji obiektów technicznych.

1.1. budowa warstwy wierzchniej
Warstwa wierzchnia powstaje na skutek działających wymuszeń fizycznych, che-

micznych lub cieplnych, a jej materia jakościowo lub ilościowo różni się od rdzenia 
[Hebda 2007]. Odnosząc się do takiego zdefiniowania warstwy wierzchniej, za podsta-
wowe elementy jej budowy (rys. 1.1) przyjmuje się powierzchnię warstwy wierzchniej 
oraz strefy warstwy wierzchniej.

1
ChaRakTeRySTyki  i  baDaNia  

warstwy  wierzchNiej
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POWIERZCHNIA
WARSTWY WIERZCHNIEJ

STREFY
WARSTWY WIERZCHNIEJ

STRUKTURA GEOMETRYCZNA
POWIERZCHNI

STRUKTURA FIZYKOCHEMICZNA
STREF

CHARAKTERYSTYKI WARSTWY WIERZCHNIEJ

CHARAKTERYSTYKA
STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ

POWIERZCHNI

CHARAKTERYSTYKA
IDENTYFIKACYJNA

CHARAKTERYSTYKA
STRUKTURY FIZYKOCHEMICZNEJ

STREF
• KSZTAŁT
• WADY
• FALISTOŚĆ
• CHROPOWATOŚĆ

• PRZEDMIOT
• TECHNIKA WYTWARZANIA
• METODY BADAŃ

• MIKROSTRUKTURA
• WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
• WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Rys. 1.1. Elementy budowy oraz charakterystyki warstwy wierzchniej [Górecka 1983, Hebda 2007]

Strukturę warstwy wierzchniej tworzą odpowiednio:
 – struktura geometryczna powierzchni stanowiąca układ elementów geometrycz-

nych powierzchni konstytuowanych w procesie technologicznym lub w proce-
sach technologicznym i eksploatacji,

 – struktura fizykochemiczna stref, w której każda strefa warstwy wierzchniej stano-
wi część warstwy wierzchniej, a jej objętość wyznacza istnienie określonej cechy.
Warstwa wierzchnia charakteryzuje jakość przedmiotu i zależy od wielu czynni-

ków, jak właściwości materiału, technologii kształtowania, właściwości funkcjonal-
nych powierzchni wytworzonej oraz warunków eksploatacji.

Wobec powyższego warstwa wierzchnia możliwa jest do przedstawienia jako 
zbiór charakterystyk warstwy wierzchniej obejmujących charakterystykę stref war-
stwy wierzchniej, czyli struktury fizykochemicznej stref (ujęcie wertykalne warstwy 
wierzchniej opisujące mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i fizykochemiczne) 
oraz charakterystykę powierzchni warstwy wierzchniej, czyli struktury geometrycznej 
powierzchni (ujęcie horyzontalne warstwy wierzchniej opisujące odchyłkę kształtu, 
falistość, chropowatość i wady powierzchni). 

Poza wymienionymi charakterystykami na rys. 1.1 uwzględniono dodatkowo tzw. 
charakterystykę identyfikacyjną, która w rzeczywistości stanowi punkt wyjścia w opi-
sie warstwy wierzchniej badanego przedmiotu.
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1.1.1. charakterystyka identyfikacyjna
Charakterystyka identyfikacyjna [Górecka 1983] stanowi opis warstwy wierzch-

niej uwzględniający:
 – przedmiot, czyli rodzaj, symbol, kształt, wymiary, materiał, rysunek lub zdjęcie,
 – technikę wytwarzania przedmiotu, czyli operacje technologiczne (obróbka 

wstępna i końcowa) oraz parametry (warunki) obróbki,
 – metody badań wielkości charakteryzujących warstwę wierzchnią przedmiotu, 

czyli metody pomiaru oraz przyrządy pomiarowe (rodzaj, typ).

Zestawienie danych w ramach charakterystyki identyfikacyjnej jest niezbędne 
i nie powinno być pomijane w kompleksowym podejściu do opisu warstwy wierzch-
niej lub elementów jej budowy.

1.1.2. Charakterystyka stref warstwy wierzchniej
W ujęciu wertykalnym przedstawiana jest budowa warstwy wierzchniej, gdzie 

ujawniane są różnice występujące w poszczególnych strefach warstwy wierzchniej 
– rys. 1.2.

4

3

2

1

b a c
Rys. 1.2.  Struktura fizykochemicznych stref warstwy wierzchniej oraz rozkład wybranych właściwości 

[Hebda 2007, Szczerek 2000-1]: (1) strefa cząstek zaadsorbowanych, (2) strefa reakcji fizy-
kochemicznych, (3) strefa odkształceń, (4) rdzeń materiału, (a) skład chemiczny, (b) rozkład 
naprężeń, (c) rozkład twardości materiału

Strefa warstwy wierzchniej stanowi część warstwy wierzchniej, której objętość 
wyznacza istnienie określonej cechy mierzalnej oraz wielkości o charakterze chemicz-
nym, fizycznym lub mechanicznym. 

Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne zmieniają się w głąb warstwy 
wierzchniej do rdzenia materiału, gdzie następuje ich stabilizacja. 
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W rzeczywistości nie ma wyraźnego rozdzielenia stref warstwy wierzchniej. Stre-
fy mogą wzajemnie się przenikać, całkowicie lub częściowo się pokrywać, co uzależ-
nione jest od zmian wartości cech charakteryzujących poszczególne strefy warstwy 
wierzchniej. Zróżnicowanie stref odnosi się również do geometrycznego ich układu 
(mikrostruktury), obejmującego kształt, wymiary oraz rozmieszczenie w objętości 
warstwy wierzchniej [Górecka 1983]. 

1.1.3.  Charakterystyka powierzchni warstwy wierzchniej 
W ujęciu horyzontalnym powierzchnia przedmiotu będąca efektem procesu 

technologicznego wykazuje odstępstwa od geometrycznie idealnego, określonego 
w dokumentacji technicznej założeniami konstrukcyjnymi, nominalnego kształtu. 
Wszystkie odstępstwa powierzchni rzeczywistej od powierzchni nominalnej określa 
się mianem nierówności powierzchni lub strukturą geometryczną powierzchni (ste-
reometrią) warstwy wierzchniej, która obejmuje: odchyłkę kształtu, falistość, chro-
powatość oraz anomalie (wady, artefakty) powierzchni – rys. 1.3. Odchyłka kształtu 
stanowi odchyłkę dużej skali, natomiast falistość i chropowatość – odchyłki małej skali 
[Wieczorowski 2009].

POWIERZCHNIA RZECZYWISTA
PROFIL POWIERZCHNI RZECZYWISTEJ

FALISTOŚĆ
PROFIL FALISTOŚCI

CHROPOWATOŚĆ
PROFIL CHROPOWATOŚCI

Rys. 1.3. Struktura geometryczna powierzchni – elementy składowe

Odchyłka kształtu to długofalowy element struktury geometrycznej powierzch-
ni traktowany jako odchyłka powierzchni wytworzonej (zmierzonej) od powierzchni 
nominalnej (idealnej) z wyłączeniem odchyłek położenia, falistości i chropowatości 
[Wieczorowski 2013]. Iloraz długości do wysokości odchyłki kształtu przekracza war-
tość 1000:1. Błędy kształtu wynikają m.in. z niedokładnego ustawienia obrabiarki oraz 
zużywania eksploatacyjnego obiektu technicznego.

Falistość powierzchni jest również długofalowym elementem struktury geome-
trycznej powierzchni, który stanowi zbiór okresowo powtarzających się nierówności 
charakteryzowanych wartością ilorazu długości do wysokości tej nierówności w za-
kresie od 50:1 do 1000:1. Falistość powstaje m.in. w wyniku drgań układu obrabiar-
ka – uchwyt – przedmiot – narzędzie (OUPN), nieregularnych posuwów czy braku 
wyrównoważenia narzędzia.

Chropowatość powierzchni określana mianem odcisku palca procesu obrób-
ki stanowi odwzorowanie narzędzia w obrabianym przedmiocie i obejmuje zbiór 
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nierówności charakteryzowanych wartością ilorazu długości do wysokości tej nie-
równości w zakresie od 5:1 do 50:1. 

Poza wymienionymi, głównymi elementami składowymi struktury geometrycz-
nej powierzchni, wymienić należy także anomalie (wady, artefakty) powierzchni, 
które mogą pojawiać się okresowo na powierzchni wytworzonej (zmierzonej) i być 
uwzględniane w charakteryzowaniu powierzchni warstwy wierzchniej. Nierówność 
uznana jest jako wada, gdy iloraz szerokości do głębokości ma wartość mniejszą niż 
5:1. Wśród wad powierzchni wyróżnia się [Shengqiang 2018]: 

 – wgłębienia, np. rysy, pęknięcia, pory,
 – wzniesienia, np. zadziory, narosty, wypływki,
 – wady mieszane, np. kratery,
 – wady miejscowe, np. skazy, odciski, plamy, wżery.

Wady mogą powstawać zarówno w procesie technologicznym, jak również 
w procesie eksploatacji; mogą wynikać z uszkodzeń fizykomechanicznych, chemicz-
nych lub być efektem procesu zużywania. 

1.2. Technologiczna i eksploatacyjna warstwa wierzchnia
Warstwa wierzchnia początkowo konstytuowana jest w trakcie procesu techno-

logicznego [Nosal  2012], a następnie modyfikowana w procesie eksploatacji. Stąd 
rozróżnia się dwa pojęcia warstwy wierzchniej, tj. technologiczną warstwę wierzchnią 
(TWW) oraz eksploatacyjną warstwę wierzchnią (EWW) [Burakowski 2007].

1.2.1. Technologiczna warstwa wierzchnia
Proces technologiczny rozpoczyna się od momentu ukształtowania półfabrykatu 

do przekształcenia go w przedmiot posiadający zadane konstrukcyjnie wymiary oraz 
wymagane (założone, lecz niesprawdzone) właściwości warstwy wierzchniej. Dobór 
technologii kształtowania warstwy wierzchniej następuje na podstawie zakładanych 
warunków eksploatacyjnych przedmiotu, którego warstwa wierzchnia jest konstytu-
owana [Dobrzański 2009, Hebda 2007, Kaczmarek 1971].

Proces technologiczny, podczas którego następuje stopniowe kształtowanie 
właściwości warstwy wierzchniej obejmuje cztery etapy [Nosal 2012, Hebda 2007]: 

 – etap I, dobór materiałów wraz z określeniem składu chemicznego oraz mikro-
struktury, a następnie kształtowanie półfabrykatów, w wyniku którego następuje 
nadawanie kształtu i wstępnych wymiarów (m.in. obróbka skrawaniem) z nad-
datkiem na obróbkę w kolejnym etapie,

 – etap II, poprawa dokładności wymiarowo-kształtowej przedmiotów poprzez usu-
wanie naddatku obróbkowego, zmiana składu chemicznego i mikrostruktury po-
przez zastosowanie odpowiednich operacji obróbkowych (m.in. obróbka cieplna, 
cieplno-chemiczna, skrawaniem),
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 – etap III, nadanie wymaganych wymiarów przedmiotom, poprzez usuwanie nie-
wielkiego naddatku obróbkowego z zastosowaniem odpowiednich operacji 
obróbki końcowej (m.in. precyzyjnej obróbki skrawaniem, dokładnej i bardzo 
dokładnej obróbki ściernej czy obróbki elektroerozyjnej),

 – etap IV, nadanie powierzchniom obrabianych przedmiotów wymaganych przez 
konstruktora właściwości funkcjonalnych poprzez zastosowanie odpowiednich 
operacji modyfikujących ukształtowanie powierzchni warstwy wierzchniej (m.in. 
obróbka cieplna, cieplno-chemiczna, plastyczna, implantacyjna, jarzeniowa czy 
technologie nanoszenia powłok).
Proces kształtowania warstwy wierzchniej w ramach etapu IV odbywa się w ob-

rębie warstwy wierzchniej, która została ukształtowana w ramach etapu III. Oznacza 
to, że podczas procesu kształtowania właściwości warstwy wierzchniej przedmiotu 
może pojawić się zjawisko tzw. dziedziczności cech warstwy wierzchniej [Legutko 
2004], a właściwości warstwy wierzchniej ukształtowane podczas operacji poprze-
dzającej (etap III) zostaną przeniesione na kolejną operację (etap IV). Reasumując, 
warstwa wierzchnia po etapie IV dziedziczy właściwości warstwy wierzchniej ukształ-
towane w operacjach zrealizowanych w etapie III. Analizę ukształtowania powierzchni 
po kolejnych operacjach obróbki końcowej przedstawiono m.in. w pracach [Krolczyk 
2016, Niemczewska 2016, Niemczewska 2017-1]. Niezależnie prowadzone badania 
potwierdzają występowanie korelacji przy konstytuowaniu właściwości warstwy 
wierzchniej pomiędzy kolejnymi etapami procesu kształtowania powierzchni warstwy 
wierzchniej przedmiotów. 

Technologie kształtowania warstw wierzchnich różnymi metodami obróbki oraz 
technologie nanoszenia powłok o charakterze ochronnym, technicznym, dekoracyj-
nym czy dekoracyjno-ochronnym omówiono m.in. w pracach [Hebda 2007, Dobrzań-
ski 2009, Shengqiang 2018].

Technologiczna warstwa wierzchnia, której charakterystyka została określona 
na etapie konstruowania stanowi końcowy efekt procesu technologicznego, podczas 
którego była modyfikowana do momentu ukształtowania zgodnie z założeniami kon-
strukcyjnymi – rys. 1.4. 

WARSTWA WIERZCHNIA PÓŁFABRYKATU
ETAP I

PROCES KSZTAŁTOWANIA TECHNOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ
ETAP II ETAP III ETAP IV

TECHNOLOGICZNA WARSTWA WIERZCHNIA TWW

CZYNNIKI STEROWALNE:
• TECHNOLOGIA
• NARZĘDZIA
• PARAMETRY PROCESU
• OTOCZENIE

MODYFIKOWANIE CHARAKTERYSTYK WARSTWY WIERZCHNIEJ STRUKTURY 
GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ORAZ STRUKTURY FIZYKOCHEMICZNEJ STREF

CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE:
• ZUŻYCIE NARZĘDZIA
• DRGANIA
• CIEPŁO
• INNE

Rys. 1.4. Kształtowanie warstwy wierzchniej w procesie technologicznym
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Charakterystyka technologicznej warstwy wierzchniej przedmiotu wytworzonego 
poprzez analizę struktury geometrycznej powierzchni oraz analizę struktury fizyko-
chemicznej stref warstwy wierzchniej umożliwia antycypowanie przypuszczalnego 
funkcjonowania w ramach obiektu technicznego, w tym konstytuowania warstwy 
wierzchniej tego przedmiotu w procesie eksploatacji.

1.2.2. eksploatacyjna warstwa wierzchnia
Pod wpływem procesu tarcia, zewnętrznych wymuszeń oraz czasu ich oddziały-

wania stan początkowy technologicznej warstwy wierzchniej przedmiotu ulega mo-
dyfikacji pod względem stereometrycznym, fizycznym oraz chemicznym, kształtując 
eksploatacyjną warstwę wierzchnią w funkcji czasu – rys. 1.5. 

Proces eksploatacji jest procesem przerywanym, zachodzącym w zmiennych 
warunkach. Z tego względu istnieje konieczność posiadania wiedzy na temat zmian 
eksploatacyjnej warstwy wierzchniej zachodzących zarówno w funkcji czasu, jak rów-
nież na końcu (stan wyjściowy) każdego odcinka czasowego procesu eksploatacji, 
stanowiącego jednocześnie początek (stan wejściowy) kolejnego odcinka czasowego 
procesu eksploatacji [Kaczmarek 1995, Ozimina 2013, Szczerek 1997].

TECHNOLOGICZNA WARSTWA WIERZCHNIA TWW

PROCES KSZTAŁTOWANIA EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ
ETAP I

EKSPLOATACYJNA WARSTWA WIERZCHNIA PO ETAPIE I

CZYNNIKI STEROWALNE CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE

CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE

CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE

PROCES KSZTAŁTOWANIA EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ
ETAP II

EKSPLOATACYJNA WARSTWA WIERZCHNIA PO ETAPIE II

PROCES KSZTAŁTOWANIA EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ
ETAP N

EKSPLOATACYJNA WARSTWA WIERZCHNIA PO ETAPIE N

• .
• .
• .

CZ
AS CZYNNIKI STEROWALNE

CZYNNIKI STEROWALNE

Rys. 1.5. Kształtowanie warstwy wierzchniej w procesie eksploatacji

Podobnie jak w procesie technologicznym występują etapy konstytuowania 
technologicznej warstwy wierzchniej, tak w procesie eksploatacji ma miejsce prze-
kształcanie eksploatacyjnej warstwy wierzchniej modyfikujące właściwości funkcjo-
nalne powierzchni (w tym właściwości tribologiczne) przedmiotów współpracujących 
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tarciowo. Z uwagi na problemy prowadzenia badań warstwy wierzchniej podczas pro-
cesu eksploatacji, związane z demontowaniem oraz ponownym montowaniem wę-
złów tarcia w obiekcie technicznym, badania te wykonywane są po zakończonym pro-
cesie eksploatacji lub w przypadku wykrycia nieprawidłowości funkcjonalnych, m.in. 
uszkodzenia maszyny lub zużycia jej części składowych. Badania warstwy wierzchniej, 
której właściwości funkcjonalne modyfikowane są w procesie eksploatacji, można 
przeprowadzić w warunkach laboratoryjnych, w ramach badań tarciowo-zużyciowych 
(eksperymentalnych badań tribologicznych) [Niemczewska 2017-4].

Należy jednak podkreślić, że istnieje rozbieżność między właściwościami warstwy 
wierzchniej otrzymanymi w warunkach laboratoryjnych a otrzymanymi w rzeczywi-
stych warunkach pracy obiektu technicznego. Stąd istnieje potrzeba, aby w badaniach 
tribologicznych wykonać możliwie najwięcej analiz i opisów jakościowo-ilościowych. 
Pełną charakterystykę węzła tarcia można uzyskać w drodze kompleksowych badań 
warstwy wierzchniej obejmujących proces technologiczny oraz proces eksploatacji. 

1.3. badania warstwy wierzchniej 
Badania warstwy wierzchniej obejmują swoim zakresem badania stref warstwy 

wierzchniej oraz badania powierzchni warstwy wierzchniej. Badania te prowadzone 
są zarówno dla technologicznej, jak i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej.

Badania stref warstwy wierzchniej przeprowadza się, wyznaczając wartości para-
metrów, które opisują stan danej strefy obejmujący mikrostrukturę, skład chemiczny, 
naprężenia własne, wady materiałowe itp. Opis badań i zastosowanych przyrządów 
pomiarowych przedstawiono m.in. w pracach [Górecka 1983, Hebda 2007].

Badania powierzchni warstwy wierzchniej powinny umożliwiać wyznaczanie 
wielkości charakteryzujących ukształtowanie powierzchni w skali od makro przez 
mezo i mikro do nano, w tym odchyłkę kształtu, falistość, chropowatość czy wady 
powierzchni, wykorzystując komplementarne metody pomiaru, czyli tzw. multisenso-
rykę. Opis badań i stosowanych przyrządów pomiarowych omówiono m.in. w pracach 
[Adamczak 2009, Leach 2013, łukianowicz 2001, Mathia 1995, Nowicki 1991, Pawlus 
2006, Thomas 1999, Whitehouse 2011, Wieczorowski 2009].

Charakterystyki warstwy wierzchniej (struktury fizykochemicznej stref oraz struk-
tury geometrycznej powierzchni) wywierają istotny wpływ zarówno na definiowanie 
właściwości funkcjonalnych technologicznej warstwy wierzchniej, jak również na 
przebieg procesu eksploatacji i kształtowanie eksploatacyjnej warstwy wierzchniej, 
a w konsekwencji na funkcjonowanie obiektów technicznych.

Tabela 1.1 przedstawia, które wielkości składowe charakterystyk warstwy 
wierzchniej mają wpływ (√) na poszczególne właściwości funkcjonalne powierzchni 
warstwy wierzchniej.
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Tabela 1.1.  Wpływ wielkości składowych charakterystyk warstwy wierzchniej na właściwości funkcjo-
nalne powierzchni [Stout 2000, Thomas 1999, Wieczorowski 2009]

właściwości 
funkcjonalne

Charakterystyka powierzchni Charakterystyka stref

kształt falistość chropowatość wady fizyczna chemiczna mechaniczna

Szczelność √ √ √

Dokładność √ √ √ √ √

Połączenia √ √ √ √

Korozja √ √ √

Tarcie √ √ √ √ √

Zużycie √ √ √ √ √ √

Smarowanie √ √ √ √ √

Przepływ cieczy √ √

Odkształcenia √ √ √ √

Refleksyjność √ √ √ √

Z przedstawionych danych wynika, że największy wpływ na właściwości funk-
cjonalne (w tym właściwości tribologiczne) powierzchni warstwy wierzchniej i prze-
bieg procesu eksploatacji, podczas którego występuje styk powierzchni przedmiotów 
tworzących węzeł tarcia, odnotowano dla składowych charakterystyki powierzchni 
warstwy wierzchniej. Dlatego też w kolejnych rozdziałach monografii przedstawiono 
wybrane zagadnienia z zakresu metrologii oraz tribologii w obszarze styku powierzch-
ni warstwy wierzchniej.

1.4. Podsumowanie rozdziału 1
Ukonstytuowana w procesie technologicznym warstwa wierzchnia przedmiotu, 

zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi, zapewni wymaganą wytrzymałość powierzch-
niową oraz związaną z tym trwałość eksploatacyjną systemu tribologicznego i nieza-
wodność obiektu technicznego. 

Prowadzenie komplementarnych badań warstwy wierzchniej stanowi podsta-
wę kompleksowego charakteryzowania warstwy wierzchniej. W związku z tym, że 
właściwości funkcjonalne powierzchni dwóch przemieszczających się względem sie-
bie przedmiotów zależą głównie od rzeczywistej powierzchni styku, stąd istotnego 
znaczenia nabierają badania ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej.





metroLoGia PowierzchNi 
warstwy wierzchNiej
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Metrologia warstwy wierzchniej wg [Górecka 1983] to nauka o badaniach do-
świadczalnych warstwy wierzchniej i powiązaniach warstwy wierzchniej z procesem 
technologicznym oraz procesem eksploatacji. Natomiast metrologia powierzchni 
warstwy wierzchniej wg [Wieczorowski 2013] uważana jest za naukę o pomiarach 
odchyłek przedmiotu rzeczywistego (wytworzonego przez technologa) od założone-
go (zaprojektowanego przez konstruktora) obejmująca odchyłkę kształtu, falistość, 
chropowatość oraz wady powierzchni, a więc wielkości charakteryzujące strukturę 
geometryczną powierzchni.

2.1. Znaczenie metrologii powierzchni warstwy 
wierzchniej

Metrologia warstwy wierzchniej odgrywa istotną rolę w procesie technologicz-
nym oraz charakteryzowaniu właściwości warstwy wierzchniej przedmiotu, mając 
na celu skontrolowanie, czy przedmiot został wytworzony zgodnie ze specyfikacją 
określoną w dokumentacji technicznej (założeniami konstruktora), a w przypadku 
metrologii powierzchni warstwy wierzchniej (rys. 2.1) – kontrola dotyczy charakte-
rystyki powierzchni warstwy wierzchniej (charakteru ukształtowania powierzchni – 
stereometrii oraz właściwości funkcjonalnych).

2
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Rys. 2.1. System charakteryzowania powierzchni warstwy wierzchniej 

Przed przystąpieniem do badań ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej 
ważne jest opracowanie metodyki badań, w tym określenie celu i programu badań, 
wybór odpowiednich metod pomiaru i przyrządów pomiarowych, ustalenie sposobu 
analizy otrzymanych wyników.

Przyjęcie metodyki badań pozwala na rozpoczęcie realizacji programu badań – 
wielkości charakteryzujące ukształtowanie powierzchni (stereometrię) są mierzone 
i analizowane. Najważniejszym etapem jest charakterystyka ukształtowania powierzch-
ni przedmiotu wytworzonego przeprowadzona na podstawie analizy otrzymanych 
wyników badań. Dzięki temu można określić właściwości funkcjonalne powierzchni 
technologicznej warstwy wierzchniej przedmiotu, a więc również ocenić poprawność 
wykonania przedmiotu. Zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości można wy-
eliminować, modyfikując w sprzężeniu zwrotnym zarówno materiały, jak również pro-
ces technologiczny, w tym technologię kształtowania powierzchni warstwy wierzchniej 
przedmiotu tak, aby jedynie akceptowalne charakterystyki były powtarzalne. 
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Podejście, które ogranicza się jedynie do analizy właściwości funkcjonalnych 
powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej jest niewystarczające. Istnieje 
bowiem szeroka gama przedmiotów oraz różnorodność wymaganych założeniami 
konstrukcyjnymi charakterystyk powierzchni, które zależą od warunków eksploatacji 
obiektu technicznego. Stąd konieczne staje się przeprowadzenie analizy funkcjonal-
ności przedmiotów wytworzonych oraz weryfikacja właściwości funkcjonalnych po-
wierzchni technologicznej warstwy wierzchniej. To z kolei implikuje nacisk na przepro-
wadzenie badań tarciowo-zużyciowych (badań tribologicznych) w celu wyznaczenia 
charakterystyk tribologicznych i zrozumienia, w jaki sposób proces technologiczny 
wpływa na funkcjonalność (wydajność, niezawodność) wytworzonego przedmiotu. 
W trakcie oraz po zakończeniu badań tribologicznych powinno się przeprowadzać 
również badania ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej, zgodnie z przyjętą 
metodyką badań powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej, w ramach których 
identyfikowane są właściwości tribologiczne, w tym mechanizmy i produkty zużycia. 

Wszystkie uwagi na temat nieprawidłowości wynikających zarówno z procesu 
technologicznego, jak również z przebiegu procesu eksploatacji w ramach badań tribo-
logicznych oraz późniejszego użytkowania powinny być kierowane do konstruktora (ko-
rekta dokumentacji technicznej) oraz technologa (korekta procesu technologicznego).

Powiązanie pomiędzy procesem technologicznym, technologiczną warstwą 
wierzchnią oraz właściwościami funkcjonalnymi (właściwościami tribologicznymi) 
powierzchni przedmiotu wytworzonego przedstawiono na rys. 2.2.

PROCES TECHNOLOGICZNY

TECHNOLOGICZNA
WARSTWA WIERZCHNIA

CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI
TECHNOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

NARZĘDZIE

ANALIZA
STEREOMETRII 3D

ANALIZA
PROFILU 2D

TECHNOLOGIA
KSZTAŁTOWANIA

TECHNIKA WYTWARZANIA

MECHANIZM STYKU MECHANIZM PRZEPŁYWU

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI 
WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE

PRZYCZEPNOŚĆ SMAROWANIETARCIE, ZUŻYWANIE

Rys. 2.2. Powiązanie między techniką wytwarzania, charakterystyką powierzchni technologicznej war-
stwy wierzchniej oraz właściwościami tribologicznymi [Pawlus 2006, Whitehouse 2011]
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Proces technologiczny związany jest z przyjęciem technologii kształtowania po-
wierzchni wynikającej z założeń konstrukcyjnych, powiązanej z doborem odpowiednich 
stanowisk i narzędzi. Wybór technologii kształtowania powierzchni wpływa na cha-
rakterystykę ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej, którą 
można ocenić zarówno w oparciu o analizę stereometrii powierzchni (analiza 3D) lub 
analizę profilu (analiza 2D) w zależności od tego, jakie właściwości powierzchni mają 
zostać ocenione. 

W przypadku gdy rozpatrywany jest proces wytwarzania przedmiotu, analizę 
zależności można byłoby w tym miejscu zakończyć. Mając na uwadze, że każdy wy-
tworzony przedmiot ma założone konstrukcyjnie przeznaczenie, a jego powierzchnia 
ma zapewniać prawidłową funkcjonalność obiektu technicznego, analizę zależności 
należy uzupełnić o wspomniane wcześniej badania tribologiczne. 

W ramach tych badań weryfikowane są właściwości funkcjonalne (tribologiczne) 
powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej, a charakterystyka ukształtowania 
powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej odbywa się również w oparciu o wy-
niki przeprowadzonych pomiarów i analiz stereometrii powierzchni oraz profilu. Na tej 
podstawie w sprzężeniu zwrotnym powinny być wprowadzane modyfikacje procesu 
technologicznego, o ile funkcjonalność powierzchni wytworzonego przedmiotu nie 
spełniałaby założeń konstruktora oraz oczekiwań użytkownika (rys. 2.1).

2.2. metodyka badań ukształtowania powierzchni 
warstwy wierzchniej

Metodyka badań ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej obejmuje 
określenie celu i programu badań, dobór metod pomiaru oraz ustalenie sposobu 
analizy wyników. Celem badań może być znalezienie zależności matematycznej, która 
odwzoruje fizyczny charakter nierówności powierzchni [Nowicki 1991, Wieczorowski 
2009] czy też poznanie charakteru ukształtowania powierzchni (struktury geome-
trycznej powierzchni – stereometrii) warstwy wierzchniej oraz właściwości funkcjo-
nalnych. Pod określony cel przygotowywany jest program badań obejmujący zakres 
i metody pomiaru wielkości charakteryzujących ukształtowanie powierzchni warstwy 
wierzchniej zapewniające jej kompleksową analizę ilościową (parametryczną) i jakoś-
ciową (obrazową).

Pomiary umożliwiają reprezentację powierzchni za pomocą parametrów staty-
stycznych oraz funkcji, które odnoszą się do pojedynczego profilu lub grupy profili 
usytuowanych równolegle względem siebie, tworząc powierzchnię zmierzoną.

Początkowo badania ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej prowa-
dzono wyłącznie w oparciu o pomiary dwóch wymiarów (wzdłużny x i pionowy z)  
profilu powierzchni, co dostarczało niepełnych informacji na temat ukształtowania 
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powierzchni zmierzonej. Z biegiem czasu dokonano rozszerzenia pomiarów o trzeci 
wymiar (poprzeczny y), dzięki czemu obecnie możliwe jest badanie ukształtowania 
struktury geometrycznej powierzchni w sposób całościowy.

Większość interakcji powierzchni przedmiotów to zjawiska przestrzenne. Zatem 
niewłaściwe byłoby ograniczanie się wyłącznie do analizy pojedynczego profilu. Skoro 
styk przedmiotów tworzących węzeł tarcia odbywa się na określonej ich powierzchni, 
uzasadnione jest analizowanie przestrzennych obrazów, które umożliwiają precyzyj-
ne określenie natury, zarówno procesu wytwarzania, jak też charakteru współpracy 
powierzchni tych przedmiotów w procesie eksploatacji [Leach 2013, Nowicki 1991, 
Thomas 1999, Wieczorowski 2013]. Wspomaganie komputerowe, w postaci specja-
listycznego oprogramowania, stanowi narzędzie usprawniające analizę i charaktery-
zowanie badanych powierzchni warstwy wierzchniej.

2.2.1. metody pomiaru wielkości charakteryzujących ukształtowanie 
powierzchni warstwy wierzchniej

Istnieje wiele różnych metod pomiaru wielkości charakteryzujących ukształtowa-
nie powierzchni warstwy wierzchniej, jak metody profilowe (skaning poziomy i ska-
ning pionowy) oraz metody powierzchniowe. Z wyborem metody pomiaru wiąże się 
wybór przyrządu pomiarowego umożliwiający realizację badań ukształtowania i właś-
ciwości powierzchni warstwy wierzchniej – rys. 2.3. 

POWIERZCHNIOWEPROFILOWE

METODY POMIARU WIELKOŚCI 
CHARAKTERYZUJĄCYCH UKSZTAŁTOWANIE 

POWIERZCHNI WARSTWY WIERZCHNIEJ 

SKANING POZIOMY PNEUMATYCZNESKANING PIONOWY POJEMNOŚCIOWE

ROZPROSZONEGO ŚWIATŁASTYKOWO

Profilometry stykowe
• ze ślizgaczem
• bez ślizgacza

BEZSTYKOWO

- profilometria autoogniskowa punktowa
- profilometryczna mikroskopia konfokalna
- skaningowa mikroskopia tunelowa
- mikroskopia sił atomowych

BEZSTYKOWO

- mikroskopia interferencyjna przesunięcia fazowego
- skaningowa interferometria koherencyjna
- mikroskopia konfokalna
- projekcja światła strukturalnego
- mikroskopia różnicowania ogniskowego
- cyfrowa mikroskopia holograficzna
- skaningowa mikroskopia elektronowa
- transmisyjna mikroskopia elektronowa

Rys. 2.3. Metody pomiaru wykorzystywane w badaniach ukształtowania powierzchni warstwy wierzch-
niej [Adamczak 2009, łukianowicz 2001, Pawlus 2006, Stout 2000, Wieczorowski 2013, Whi-
tehouse 2011]
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Metody profilowe wykorzystujące skaning poziomy polegają na akwizycji punk-
tów rozmieszczonych według linii. Skaning realizowany jest w osi x, po czym następu-
je przesunięcie o zadany krok próbkowania w kierunku osi y. Poza liniowym możliwy 
jest również skaning obrotowy w układzie współrzędnych cylindrycznych oraz skaning 
w linii spiralnej, gdzie współrzędna w osi z dla każdego profilu zmierzonego stanowi 
funkcję kąta obrotu [Wieczorowski 2001]. Zestawienie porównawcze stykowych i bez-
stykowych metod pomiaru wielkości charakteryzujących ukształtowanie powierzchni 
warstwy wierzchniej z zaznaczeniem zalet (√) przedstawia tabela 2.1. 

Tabela 2.1. Charakterystyka stykowych i bezstykowych metod pomiaru [Whitehouse 2011]

Metody stykowe Metody optyczne

 – Możliwe uszkodzenia powierzchni mierzonej
 – Mierzy geometrię powierzchni √
 – Niezależność wymiaru kąta i końcówki √ 
 – Możliwość uszkodzenia końcówki 
 – Niewrażliwe na ustawienie mierzonego 

obiektu √
 – Względnie wolna prędkość akwizycji danych
 – Możliwość pomiaru parametrów fizycznych 

(twardość) oraz geometrii √
 – Usuwa niepożądane zabrudzenia i chłodziwo √
 – Kalibracja chropowatości w każdej skali √
 – Wpływ temporalny i przestrzenny/dynamiczny

 – Brak uszkodzeń powierzchni mierzonej √
 – Mierzy drogę optyczną powierzchni
 – Zależność rozdzielczości od obiektywu
 – Brak możliwości uszkodzenia obiektywu √
 – Ograniczenia przy przechyleniu obiektu 
 – Możliwie szybka prędkość skanowania √
 – Mierzy wszystko, niezależnie czy jest to część 

powierzchni czy zabrudzenie
 – Pomiar wyłącznie ścieżki optycznej 

powierzchni
 – Trudności w kalibracji według norm 
 – Wpływ przestrzenny/cechy geometryczne

Metody profilowe wykorzystujące skaning pionowy polegają na akwizycji obra-
zów z różnych położeń. Zbieranie obrazów na kolejnych poziomach może odbywać się 
zarówno przy ruchu kolumny w osi z, przy nieruchomej kolumnie i przemieszczającym 
się układzie optycznym, przy ruchu stolika w osi z i kolumnie pełniącej rolę statywu 
dla czujnika pomiarowego, jak również przy dowolnym przemieszczaniu się układu 
zbierającego dane (różne kąty i różne pozycje).

Metody powierzchniowe należą do rzadziej wykorzystywanych w praktyce me-
tod pomiaru nierówności powierzchni. Polegają na akwizycji danych z reprezenta-
tywnego fragmentu powierzchni mierzonej, w wyniku czego otrzymywany jest obraz 
powierzchni będący statystycznym uśrednieniem. 

Szczegółowy opis metod pomiaru wielkości charakteryzujących ukształtowanie 
powierzchni warstwy wierzchniej przedstawiono m.in. w pracach [Adamczak 2009, 
Blunt 2003, łukianowicz 2001, Nowicki 1991, Pawlus 2006, Stout 2000, Thomas 1999, 
Whitehouse 2011, Wieczorowski 2009, Wieczorowski 2013].
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2.2.2. analiza ilościowa i jakościowa wyników
Ocena ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotu może być 

przeprowadzona zarówno w oparciu o analizę jakościową (kwalitatywną, niepara-
metryczną), jak też analizę ilościową (kwantytatywną, parametryczną). Analiza jakoś-
ciowa polega na analizie obrazów powierzchni przedmiotu otrzymanych za pomocą 
różnych metod pomiaru. Nie jest ona jednak wystarczająca do opisu ukształtowa-
nia powierzchni warstwy wierzchniej. W przypadku porównania dwóch różnych 
powierzchni i sprawdzenia, czy spełnione zostały wymagania narzucone przez kon-
struktorów, analiza jakościowa musi zostać uzupełniona o analizę ilościową. Anali-
za ilościowa wymaga określenia wielkości opisujących ukształtowanie powierzchni 
warstwy wierzchniej przedmiotu, co jest możliwe, dzięki opracowanym wyróżnikom 
struktury geometrycznej powierzchni obejmujących funkcje oraz parametry. 

Istnieją różne sposoby graficznej interpretacji powierzchni zmierzonej, tj. zdję-
cie, mapa konturowa oraz obraz izometryczny – rys. 2.4. Zdjęcie (rys. 2.4a) przed-
stawia reprezentatywny fragment powierzchni przedmiotu, który w zależności od 
zastosowanego przyrządu, ujawnia inne szczegóły powierzchni warstwy wierzchniej. 
Mapa konturowa (rys. 2.4b) odzwierciedla jedynie charakter ukształtowania po-
wierzchni zmierzonej, bez możliwości wnioskowania o strukturze geometrycznej tej 

Rys. 2.4. Graficzna interpretacja powierzchni zmierzonej po obróbce ściernej: a) zdjęcie, b) mapa kon-
turowa, c) mapa intensywności, d) obraz izometryczny

a)                                                                                                   b)

c)                                                                                                    d)
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powierzchni. Stąd mapa konturowa wykorzystywana jest do prezentowania ukształ-
towania powierzchni w ujęciu ogólnym, ujawniając kierunkowość powierzchni lub 
wady powierzchniowe. Odmianą mapy konturowej jest mapa odcieni szarości, inaczej 
zwana mapą intensywności (rys. 2.4c). Mapa intensywności uwidacznia ukształtowa-
nie struktury geometrycznej powierzchni, a każdy punkt powierzchni przedstawiany 
jest jako pole o określonym odcieniu szarości i intensywności proporcjonalnej do 
wysokości [Wieczorowski 2009]; mapa intensywności przypomina zdjęcie powierzch-
ni [Pawlus 2006]. Obraz izometryczny (rys. 2.4d) jest przestrzennym obrazem po-
wierzchni, który prezentuje jej ukształtowanie i rozkład nierówności na powierzchni.

Pomimo możliwości przedstawienia charakteru ukształtowania powierzchni 
w sposób całościowy można napotkać trudności z uwidocznieniem wgłębień. Wów-
czas wgłębienia można przedstawić graficznie przez odwrócenie współrzędnych, 
a więc przez dokonanie tzw. inwersji. Poza wymienionymi istnieją również inne spo-
soby przedstawienia powierzchni szczegółowo opisane m.in. w pracach [Leach 2013, 
Oczoś 2003, Pawlus 2006, Thomas 1999, Wieczorowski 2009].

Jeżeli analizowana jest powierzchnia zakrzywiona (o zarysie sferycznym, wal-
cowym lub innym), oprogramowanie komputerowe (metrologiczne) umożliwia tzw. 
odfiltrowanie krzywizny. Po usunięciu krzywizny otrzymywana jest powierzchnia 
charakteryzowana falistością, chropowatością i wadami powierzchni. Jeżeli w kolej-
nym kroku usunięta zostanie składowa długofalowa – falistość, otrzymywana jest 
powierzchnia charakteryzowana chropowatością i wadami powierzchni – rys. 2.5.

POWIERZCHNIA RZECZYWISTA
PROFIL POWIERZCHNI RZECZYWISTEJ

FALISTOŚĆ
PROFIL FALISTOŚCI

CHROPOWATOŚĆ
PROFIL CHROPOWATOŚCI

Rys. 2.5.  Charakterystyka powierzchni warstwy wierzchniej (struktury geometrycznej powierzchni):  
a) zmierzonej, b) po odfiltrowaniu krzywizny, c) po odfiltrowaniu falistości

Zalecane jest, aby w ocenie powierzchni warstwy wierzchniej raczej nie uwzględ-
niać anomalii (wad, artefaktów) powierzchni z uwagi na brak możliwości scharakte-
ryzowania poszczególnych wad za pomocą parametrów. Jednak w przypadku badań 
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i charakteryzowania ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotu 
przeznaczonego do funkcjonowania w określonym węźle tarcia analizowanie po-
wierzchni z pominięciem jej wad jest praktycznie niemożliwe. Stanowiłoby to bowiem 
brak kompleksowego podejścia do prowadzonych analiz będących podstawą charak-
teryzowania powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotu. Wady powierzchni war-
stwy wierzchniej przedmiotu wynikające zarówno z właściwości materiału, z którego 
wykonywany jest przedmiot, jak i przebiegu procesu technologicznego mogą mieć 
wpływ na kształtowanie charakterystyk tribologicznych (współczynnik tarcia i inten-
sywność zużywania) w procesie eksploatacji, a w konsekwencji na funkcjonowanie 
(trwałość i niezawodność) obiektu technicznego. 

Przedstawienie powierzchni w graficznej interpretacji nie wyczerpuje charaktery-
styki ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej. Dlatego też po odfiltrowaniu 
składowych długofalowych wyznaczane są wyróżniki powierzchni, które w sposób 
ilościowy charakteryzują ukształtowanie powierzchni warstwy wierzchniej przedmio-
tu oraz umożliwiają znalezienie relacji między właściwościami funkcjonalnymi a cha-
rakterystyką ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni warstwy wierzch-
niej [Kacalak 2017, Krolczyk 2018, Oczoś 2003]. 

W analizie trójwymiarowej 3D (stereometrii) powierzchni warstwy wierzchniej 
parametry oraz funkcje przyjęto oznaczać literą S jako odpowiednik litery R w analizie 
dwuwymiarowej 2D (profilu). Wyróżniki powierzchni warstwy wierzchniej podzielone 
zostały na dwie grupy, z których pierwsza związana jest z obszarem, a druga – z ce-
chami powierzchni mierzonej [Pawlus 2006, Wieczorowski 2013]. Pierwsza grupa 
wyróżników charakteryzuje ukształtowanie powierzchni na podstawie zebranej chmu-
ry punktów, natomiast druga grupa – na podstawie zidentyfikowanego podzbioru 
(układu nierówności, cech, w tym powierzchniowych – wzgórza i doliny; liniowych 
– linie przebiegu i pasma; punktowych – wierzchołki, wgłębienia i siodła) zebranej po-
wierzchni. Dokładny opis wyróżników powierzchni podano m.in. w pracach [Kacalak 
2011, Leach 2013, Oczoś 2003, Pawlus 2006, Whitehouse 2011, Wieczorowski 2009]. 
Natomiast zestawienie wybranych, najczęściej analizowanych wyróżników powierzch-
ni przedstawia tabela 2.2.

Należy zaznaczyć, że parametry mogą przyjmować różne wartości na małym ob-
szarze mierzonej powierzchni. Przyczyny takiej sytuacji związane są z jednej strony 
z technologią kształtowania (metoda, narzędzie – stopień i rodzaj zużycia, zmęcze-
nie materiału obrabianego) oraz charakterem ukształtowania powierzchni warstwy 
wierzchniej (anizotropowość, miejscowe wady powierzchni), z drugiej strony – z me-
todą pomiaru i przetwarzaniem danych pomiarowych (warunki realizacji pomiarów, 
głowica pomiarowa – rodzaj i charakterystyka, typ filtra) [Wieczorowski 2009].

Analiza jakościowa i ilościowa wyników badań znajduje zastosowanie w wielu 
dziedzinach. Przykłady zastosowania zawarto w kolejnych rozdziałach monografii (roz-
dział 4), przedstawiając wyniki prac autorki w zakresie badań zmian ukształtowania 
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powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotów otrzymanych w wyniku kolejnych eta-
pów procesu technologicznego oraz procesu eksploatacji. 

Tabela 2.2.  Wybrane wyróżniki powierzchni związane z obszarem powierzchni mierzonej [Leach 2013, 
Pawlus 2006, Thomas 1999, Wieczorowski 2009]

Grupa Parametry i funkcje

Parametry 
wysokościowe 
(amplitudowe)

Sa
Sq
Ssk
Sku
Sp
Sv
Sz

średnie arytmetyczne odchylenie chropowatości powierzchni 
średnie kwadratowe odchylenie chropowatości powierzchni
współczynnik asymetrii (skośność) powierzchni
współczynnik skupienia (kurtoza) powierzchni
maksymalna wysokość wzniesienia 
maksymalna głębokość wgłębienia 
maksymalna wysokość powierzchni

Parametry 
częstotliwościowe

Sal
Str
Spd

długość odcinka najszybszego zanikania funkcji autokorelacji
wskaźnik tekstury powierzchni
gęstość wierzchołków na powierzchni

Parametry 
hybrydowe

Sdq
Sdr

średnie kwadratowe nachylenie powierzchni
rozwinięcie powierzchni

Krzywa nośności 
(parametry Sk)

Sk, 
Spk
Svk
Smr1
Smr2

głębokość chropowatości rdzenia
zredukowana wysokość wierzchołka
zredukowana głębokość doliny
górna powierzchnia nośna
dolna powierzchnia nośna

Krzywa udziału 
materiałowego 
(parametry 
objętości)

Vm
Vv
Vmp
Vmc
Vvc
Vvv

objętość materiału
objętość pustej przestrzeni
objętość wierzchołka materiału 
objętość rdzenia materiału
objętość rdzenia pustej przestrzeni
objętość pustej przestrzeni wgłębienia
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2.3. multisensoryka w badaniach ukształtowania 
powierzchni  warstwy wierzchniej

Przegląd metod pomiaru wielkości charakteryzujących ukształtowanie po-
wierzchni warstwy wierzchniej wskazuje, że istnieje wiele metod możliwych do wy-
korzystania w programie badań. Wybór metody związany jest z przyrządem pomia-
rowym oraz wynika z celu, jakiemu wybrany przyrząd pomiarowy ma służyć. Mnogość 
metod pomiaru oraz ich wady i zalety pokazują, że wybór jednej metody może być nie-
wystarczający do opracowania kompleksowej charakterystyki ukształtowania powierzch-
ni warstwy wierzchniej przedmiotu. Przykładowo wadą stykowych metod pomiaru jest 
kontakt i związane z tym filtrowanie mechaniczne powierzchni oraz konieczność stosowa-
nia małych prędkości akwizycji danych. Natomiast wadą bezstykowych metod pomiaru 
jest uwzględnianie miejscowych anomalii oraz częste problemy z pochylonymi fragmen-
tami mierzonej powierzchni i miejscami niemierzonymi jako efekt ich występowania. 

Rysunek 2.6 przedstawia przykładowe wyniki badań tej samej powierzchni otrzy-
mane różnymi metodami, które wskazują, że każda metoda pomiaru daje inny zestaw 
informacji na temat ukształtowania badanej powierzchni.

Rys. 2.6.  Zastosowanie różnych przyrządów do badania ukształtowania powierzchni warstwy wierzch-
niej: a) mikroskop optyczny, b) skaningowy mikroskop elektronowy, c) mikroskop interferen-
cyjny, d) mikroskop sił atomowych

a)                                                                                     b)

c)                                                                                     d)

250 μm 100 μm
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Przedstawione obrazy otrzymane z wykorzystaniem mikroskopu optycznego, ska-
ningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu sił atomowych umożliwiają 
analizę jakościową powierzchni badanej. Wykorzystanie mikroskopu interferencyjne-
go w badaniach ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotu, poza 
możliwością przestrzennego przedstawienia powierzchni w obrazie izometrycznym, 
powala na wykonanie analizy ilościowej wyróżników charakteryzujących ukształtowa-
nie powierzchni warstwy wierzchniej po wprowadzeniu danych do specjalistycznego 
oprogramowania komputerowego. 
Więcej wyników badań oraz ich analizę przedstawiono w pracach autorki, m.in. 
[Niemczewska 2014-1, Niemczewska 2016, Niemczewska 2017-1, Niemczewska 2017-4, 
Niemczewska 2018] oraz w rozdziale 4 monografii.

Z prezentowanych przykładów wynika, że kompleksowość badań ukształtowania 
powierzchni może zapewnić wybór odpowiednich dla danego obiektu techniczne-
go, zestawu metod pomiaru i przyrządów pomiarowych, czyli tzw. multisensoryka 
(z ang. multisensor measurements). Wybór powinien opierać się na analizie zarówno 
dokładności oraz zakresów pomiarowych (im większy zakres pomiarowy, tym mniej-
sza dokładność pomiaru), warunków badań (otoczenie, materiał), jak i kosztów oraz 
perspektyw wykorzystania wyników.

Rysunek 2.7 przedstawia opracowane przez autorkę na podstawie [Stedman 
1987, Thomas 1999, Wieczorowski 2009, Wieczorowski 2017] porównanie przyrzą-
dów pomiarowych, najczęściej wykorzystywanych w badaniach i charakteryzowaniu  
ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej, których wyniki reprezentują skale 
od makro do nano (ang. multiscale analysis).

W wielu opracowaniach krajowych [Gawliński 2004, Górecka 1983, łukianowicz 
2001, Nowicki 1991, Oczoś 2003, Pawlus 2006, Sadowski 1966, Tomaszewski 1955, 
Wieczorowski 2013] oraz zagranicznych [Blunt 2003, Chiffre 2000, Lonardo 1996, Lo-
nardo 2002, Stout 2000, Thomas 1999, Whitehouse 2011] opisane zostały zagadnie-
nia związane z pomiarami wielkości charakteryzującymi ukształtowanie powierzchni 
warstwy wierzchniej oraz analizą otrzymywanych wyników. 

Przedstawione w literaturze wyniki badań ukształtowania powierzchni war-
stwy wierzchniej, w tym wyniki badań autorki [Niemczewska 2014-1, Niemczewska 
2015-1, Niemczewska 2017-2, Niemczewska 2017-3], również potwierdzają, że ża-
den przyrząd użyty osobno nie obejmuje całego zakresu pomiarowego. Zastosowanie 
multisensoryki w badaniach ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej umoż-
liwia uzyskanie komplementarnych informacji, a to z kolei pozwala na kompleksową 
(ilościową i jakościową) charakterystykę powierzchni warstwy wierzchniej badanych 
przedmiotów. 
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2.4. Podsumowanie rozdziału 2
Kompleksowe badania ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej wyma-

gają wykorzystania różnych metod i przyrządów pomiarowych, czyli tzw. multisen-
soryki. Otrzymane wyniki badań umożliwiają przewidywanie oraz optymalizowanie 
właściwości funkcjonalnych powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej przed-
miotu będącej efektem procesu wytwarzania. 

Charakterystyka powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej wywiera zna-
czący wpływ na zagadnienia styku oraz procesy tribologiczne (tarcie, smarowanie 
i zużywanie) występujące przy względnym ruchu powierzchni przedmiotów tworzą-
cych węzeł tarcia. Dlatego też właściwości funkcjonalne powierzchni technologicznej 
warstwy wierzchniej powinny być weryfikowane w procesie eksploatacji podczas ba-
dań tarciowo-zużyciowych (badań tribologicznych).
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Rys. 2.7.  Zakresy przyrządów pomiarowych przeznaczonych do badań ukształtowania powierzchni:  
CMM (Coordinate Measuring Machine) – współrzędnościowa maszyna pomiarowa, OM (Optical 
Microscope) – mikroskop optyczny, IM  (Interference Microscope) – mikroskop interferencyjny, 
CM (Confocal Microscope) – mikroskop konfokalny, SEM (Scaning Electron Microscope) 
– skaningowy mikroskop elektronowy, SP (Stylus Profilometer) – profilometr stykowy,  
AFM/STM (Atomic Force Microscope/Scanning Tunelling Microscope) – mikroskop sił atomowych/
skaningowy mikroskop tunelowy
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Tribologia to nauka o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych 
[Lawrowski 2009] obejmujących tarcie, smarowanie i zużywanie. Według [Hebda 
2007] tribologia jest nauką zarówno o procesach tarcia, jak również o procesach 
towarzyszących tarciu w obszarach względnego przemieszczania się elementów ciał 
stałych lub płynów dociskanych siłą normalną. 

Każdy obiekt techniczny charakteryzuje niepowtarzalny przebieg procesu istnie-
nia, na który składają się cztery fazy – projektowanie (konstruowanie), wytwarza-
nie (proces technologiczny), użytkowanie (proces eksploatacji) oraz likwidacja. We 
wszystkich fazach nieodzowna jest wiedza z zakresu tribologii, a wraz z nią przestrze-
ganie zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. Zapobieganie problemom w funkcjonowaniu 
obiektów technicznych jest możliwe poprzez zapewnienie doskonałości konstrukcji, 
wysokiej jakość wytworzenia oraz prawidłowego użytkowania i obsługiwania, zgodnie 
z założeniami projektowymi i warunkami eksploatacji.

3.1. Rzeczywista powierzchnia styku 
Powierzchnia warstwy wierzchniej odgrywa istotną rolę w inicjowaniu i przebie-

gu procesu tarcia oraz procesów towarzyszących tarciu. Podczas styku spoczynkowe-
go ciała stałe charakteryzuje określony stan nierówności obejmujący [Nosal 2012, 
Hebda 2007, Sęp 2013]: 

3
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 – nominalną powierzchnię styku SN, czyli powierzchnię stanowiącą zbiór wszystkich 
możliwych punktów styku w obszarze wzajemnego przykrycia, której wielkość 
określona jest wymiarami nominalnymi;

 – konturową powierzchnię styku SK, czyli powierzchnię stanowiącą obrys rzeczy-
wistych pól styku, której wielkość określona jest błędami kształtu i położenia, 
falistością powierzchni i obciążeniem;

 – rzeczywistą powierzchnię styku SR, która istnieje w miejscu fizycznego styku 
na wierzchołkach nierówności, w tzw. mikrostykach w obszarze powierzchni 
nominalnej.
Niezależnie od warunków styku pomiędzy wymienionymi powierzchniami nastę-

puje relacja: SR < SK < SN (rys. 3.1)

SN

SN

 

SR 

SK 

Rys. 3.1. Stany nierówności powierzchni podczas styku spoczynkowego

Rzeczywista powierzchnia styku stanowi niewielki fragment powierzchni nomi-
nalnej i powstaje w wyniku odkształceń sprężystych ciał stałych. Po przekroczeniu 
określonej wartości nacisku nominalnego następuje odkształcenie plastyczne mate-
riału powodujące zwiększenie rzeczywistej powierzchni styku, która nabywa zdolność 
do przenoszenia znacznych obciążeń zewnętrznych. Suma wszystkich pól styku po-
wierzchni rzeczywistej z powierzchnią nominalną dociskaną do powierzchni rzeczy-
wistej siłą normalną tworzy powierzchnię nośną przedmiotu [Hebda 2007].

W przypadku przemieszczania ciała stałych względem siebie rzeczywista po-
wierzchnia styku odgrywa ważną rolę w przebiegu procesów tribologicznych, gdyż 
właśnie na rzeczywistej powierzchni styku początkowo generowane, a następnie 
transferowane są ciepło oraz energia, powstają opory tarcia, którym towarzyszy pro-
ces zużywania. 

W celu rozpoczęcia wzajemnego przemieszczania ciał stałych względem siebie 
należy dostarczyć energię niezbędną do pokonania oporów tarcia. W czasie tarcia 
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dostarczona energia ulega podziałowi, przemianie, kumulacji i dyssypacji [Benassi 
2012, Będziński 2011, Gierek 2005, Janecki 1971, Mate 2008, Piekoszewski 2011, 
Pytko 1990, Rymuza 2010, Sułek 2009, Szczerek 2000-1, Szczerek 2000-2, Zwierzycki 
2000], co zostało szczegółowo omówione m.in. w pracy [Ozimina 2013]. 

Ciepło oraz energia przechodzą między kontaktującymi się powierzchniami ciał 
stałych przez dyskretne (rzeczywiste) powierzchnie styku [Pawlus 2006, Thomas 
1999], przy czym przewodność cieplna i elektryczna zależą od rzeczywistej powierzch-
ni styku ciał stałych oraz od liczby mikrostyków i ich indywidualnej powierzchni 
[Pawlus 2006, Thomas 1999, Whitehouse 2011, yeng 2003]. 

Pisząc o styku powierzchni rzeczywistych, należy pamiętać, że nie występuje on 
jedynie w procesie eksploatacji podczas styku powierzchni dwóch ciał stałych trak-
towanych jako elementy obiektu technicznego (urządzenia lub maszyny). Podobnie 
jest w przypadku procesu technologicznego obróbki, gdzie ma miejsce styk narzędzia 
z przedmiotem obrabianym i analizowane są procesy eksploatacji i zużywania narzę-
dzia. Wówczas rozważa się zarówno istotę wpływu geometrii i powierzchni ostrza 
narzędzia skrawającego na kształtowanie powierzchni przedmiotu obrabianego, jak 
też zjawiska temu stykowi towarzyszące [Dobrzański 2009, Grzesik 2017, Pytko 1999].

Reasumując, styk dwóch ciał stałych, niezależnie czy ma miejsce podczas pro-
cesu technologicznego obróbki (styk narzędzie – przedmiot obrabiany) czy podczas 
procesu eksploatacji obiektu technicznego (styk powierzchni przedmiotów przemiesz-
czających się względem siebie), następuje poprzez styk nierówności powierzchni rze-
czywistych tych ciał. Z tego względu rozpatrywane w monografii zagadnienia tribolo-
giczne będą rozważane w odniesieniu do charakterystyki ukształtowania powierzchni 
warstwy wierzchniej.  

3.2. System tribologiczny
Tarcie obejmuje zespół zagadnień z różnych dziedzin nauki i techniki, stąd wę-

zeł tarcia można traktować jako tzw. system tribologiczny [Czichos 1978, Lenkiewicz 
1977, Salomon 1974, Szczerek 1997], który składa się co najmniej z dwóch elemen-
tów (ciał stałych) przemieszczających się względem siebie. Pomiędzy elementami 
węzła tarcia pracującymi w określonym otoczeniu może występować również trzeci 
element – medium pośrednie, czyli substancja smarowa.

Procesy tribologiczne obejmujące tarcie, zużywanie i smarowanie stanowią istotę 
tribologii. Zarówno trwałość i niezawodność, jak też koszty funkcjonowania obiektów 
technicznych w dużej mierze zależą od przebiegu procesów tribologicznych. Wiele 
opracowań [Dumbleton 1981, Hebda 2007, Lawrowski 2009, Madej 2013, Michal-
czewski 2012, Nosal 2012, Ozimina 2013, Piekoszewski 2011, Pytko 1990, Sęp 2013, 
Szczerek 2000-1, Tuszyński 2012, Trzos 2013, Wieleba 2002-1, Wieleba 2002-2, Zwie-
rzycki 1990, Zwierzycki 2000] szczegółowo omawia zagadnienia związane z procesami 
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tribologicznymi. Stąd w monografii, ze względu na obszerną wiedzę w tym zakresie, 
przedstawiono w sposób syntetyczny ich charakterystykę.

3.2.1. Pojęcie systemu
System, w ogólnym ujęciu, definiowany jest jako zbiór elementów powiązanych 

wzajemnie strukturą oraz funkcją (rys. 3.2). System może być zarówno otwarty, jak 
też zamknięty, przy czym system uważa się za otwarty wówczas, gdy między syste-
mem a otoczeniem następuje wymiana masy i energii. W przypadku braku wspo-
mnianej wymiany przyjmuje się, że system jest zamknięty. 

I. STRUKTURA  S = {A, P, R} 

II. SCHEMAT 

III. FUNKCJA 

ELEMENTY   A = {a1, a2, …, an} 
WŁAŚCIWOŚCI   P = {P(ai)} 
RELACJE    R = {R(ai, aj)} 

WEJŚCIE {X} WYJŚCIE {Y} S = {A, P, R} 

 {X}  {Y} 
 T 

Rys. 3.2.  System w ogólnym ujęciu – elementy składowe i wzajemne powiązania [Lawrowski 2009, 
Szczerek 1997]

Funkcję systemu stanowi transformacja (T), inaczej zwana przekształceniem czy 
konwersją wejścia (X) na wyjście (y). Natomiast strukturę systemu (S) tworzą ele-
menty (A), właściwości elementów (P) oraz relacje zachodzące między elementami 
systemu (R). 

3.2.2. węzeł tarcia w ujęciu systemowym
System można opisywać w sposób [Lawrowski 2009]:

 – strukturalny, gdzie opis systemu jest wewnętrzny, dotyczący zachowania się ele-
mentów systemu oraz ich współzależności,

 – funkcjonalny, gdzie opis systemu jest zewnętrzny, dotyczący zachowania się sy-
stemu względem otoczenia za pomocą relacji wejście – wyjście.
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Systemy można klasyfikować w różnych aspektach, przy czym najbardziej 
ogólnym podejściem jest klasyfikacja zgodna z definicją Wienera [Wiener 1948], gdzie 
wejście i wyjście systemu rozpatruje się w trzech kategoriach: masy, energii oraz 
informacji. Wewnętrzna struktura systemu (dowolny węzeł tarcia), przy zastosowa-
niu ogólnego podejścia, przyjmuje postać czarnej skrzynki. Uwzględniając dodatkowe 
elementy, a więc zakłócenia (Z) na wejściu oraz straty (V) na wyjściu, systemowy opis 
węzła tarcia w graficznej interpretacji (skorygowany wariant Czichosa [Czichos 1974]) 
przedstawia rys. 3.3.

 
STRATY 

− TARCIE 
− ZUŻYCIE 

WYJŚCIE 
− MATERIA 
− ENERGIA 
− INFORMACJA 

WEJŚCIE 

ZAKŁÓCENIA 
− CIEPŁO 
− DRGANIA 
− NIECZYSTOŚCI 

SYSTEM 
TRIBOLOGICZNY 

− MATERIA 
− ENERGIA 
− INFORMACJA 

{Y} {X} 

{V} 

{Z} 

Rys. 3.3. Węzeł tarcia – system tribologiczny [Lawrowski 2009, Szczerek 1997]

Strukturę przykładowego systemu tribologicznego przedstawiono na rys. 3.4, 
a części składowe tego tribosystemu obejmują: 

 – element podstawowy (1) – triboelement, który stanowi próbka w tribologicznym 
urządzeniu badawczym; elementem podstawowym jest ten element, który de-
cyduje o trwałości systemu tribologicznego,

 – element współpracujący (2) – triboelement, który stanowi przeciwpróbka w tri-
bologicznym urządzeniu badawczym, 

 – medium pośrednie (3) – środek smarowy (w fazie stałej, ciekłej lub gazowej),
 – medium otaczające (4) – warunki, w jakich prowadzone są badania tribologiczne.

Procesy tribologiczne oddziaływują zarówno na zmiany zachodzące w strukturze 
systemu tribologicznego, jak również na funkcje tego systemu. 
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Rys. 3.4. Schemat prostego systemu tribologicznego: (1) element podstawowy, (2) element współpracujący,  
(3) medium pośrednie, (4) medium otaczające [Lawrowski 2009]

Zmiany wewnątrz struktury systemu tribologicznego (rys. 3.5) związane są głów-
nie z:

 – tworzeniem oraz niszczeniem elementów systemu tribologicznego (np. tworze-
nie struktur wtórnych na powierzchniach trących),

 – zmianami właściwości elementów systemu tribologicznego (np. zmiany stanu 
naprężeń warstwy wierzchniej lub zmiany w stereometrii warstwy wierzchniej 
wywołane procesem tarcia),

 – zmianami relacji pomiędzy elementami systemu tribologicznego (np. zmiana 
mechanizmu zużycia).

SYSTEM TRIBOLOGICZNY  
W PRÓŻNI, BEZ SMAROWANIA 

ODKSZTAŁCENIE 
ZMĘCZENIE 
ŚCIERANIE 
ADHEZJA 

(1) (2) 

SYSTEM TRIBOLOGICZNY  
W POWIETRZU, BEZ SMAROWANIA 

ODKSZTAŁCENIE 
ZMĘCZENIE 
ŚCIERANIE 
ADHEZJA 

(1) (2) 

(4) 

REAKCJE TRIBOCHEMICZNE ODKSZTAŁCENIE 
ZMĘCZENIE 
ŚCIERANIE 
ADHEZJA 

REAKCJE TRIBOCHEMICZNE 

(1) (2) 

(4) 

(3) 
SMAROWANIE 

SYSTEM TRIBOLOGICZNY  
ZE SMAROWANIEM 

ROZTWARZANIE 

Rys. 3.5. Struktura systemu tribologicznego – mechanizmy zmian [Dubleton 1981, Lawrowski 2009]
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Oddziaływanie procesów tribologicznych na zewnętrzną funkcję systemu tribo-
logicznego odznacza się wywoływaniem zaburzeń w relacji wejście (X) – wyjście (y) 
w procesie transformacji (T), jednocześnie wpływając na efekty działania danego sy-
stemu tribologicznego. 

Niekorzystny wpływ procesów tribologicznych na funkcje systemu tribologiczne-
go, ze względu na rodzaj oraz skutek, można podzielić na kilka grup [Lawrowski 2009]:

 – wpływ procesów tribologicznych na efektywność funkcjonowania systemu tribo-
logicznego, a więc jego sprawność,

 – wpływ procesów tribologicznych na niezawodność działania systemu tribologicz-
nego, a więc prawdopodobieństwo działania zgodnie z założonymi parametrami 
pracy w danych warunkach oraz w określonym czasie,

 – wpływ procesów tribologicznych na trwałość systemu tribologicznego, a więc 
na czas lub drogę, czyli założone parametry działania systemu tribologicznego.
Sprawność systemu tribologicznego rozumiana jako stosunek mocy wyjściowej 

do mocy wejściowej [Lawrowski 2009, Szczerek 2000-1] zostanie wyznaczona tym 
dokładniej, im dokładniej zostaną określone straty (V). Trwałość i niezawodność 
systemu tribologicznego zależą zarówno od procesu tarcia występującego między 
elementami składowymi tribosystemu, jak również od przebiegu procesu zużywania 
tych elementów. 

Uzasadnieniem podejścia systemowego w tribologii są przykłady systemów tri-
bologicznych oraz ich elementy, które zestawiono w tabeli 3.1 – oznaczenia (1), (2), 
(3) i (4) zgodnie z rys. 3.4.

Tabela 3.1. Przykłady systemów tribologicznych i elementów tych systemów [Lawrowski 2009, Sęp 2013]

System tribologiczny
elementy systemu

(1) (2) (3) (4)

łożysko ślizgowe panew czop olej powietrze

Staw biodrowy człowieka panewka głowa maź stawowa –

Sprzęgło cierne tarcza tarcza – powietrze

Przekładnia zębata koło koło olej powietrze

Zęby ludzi i zwierząt ząb ząb ślina powietrze

Rurociąg rura ciecz – –

Toczenie nóż przedmiot ciecz chłodząco-smarująca powietrze

Przedstawione przykłady stanowią najprostsze systemy tribologiczne, które łą-
cząc się w zespoły, tworzą kompletne obiekty techniczne – maszyny czy urządzenia.

Relacje (R) między elementami składowymi systemu tribologicznego trudno 
opisać w sposób prosty i jednoznaczny. Z praktycznego punktu widzenia najbardziej 
istotnymi są zarówno straty materiałowe, jak również straty energetyczne systemu 
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tribologicznego ujawniane odpowiednio współczynnikiem tarcia µ (ewentualnie siłą 
tarcia lub momentem tarcia) oraz wielkością zużycia (mierzoną względnie lub bez-
względnie) [Szczerek 1994, Szczerek 1997].  

W związku z powyższym podstawowymi charakterystykami systemu tribologicz-
nego są charakterystyki tarcia oraz zużycia (wynikające również z istoty tribologii oraz 
definicji tarcia [Szczerek 1997]), które uzależnione są od wejścia (X), a więc wymuszeń 
przyłożonych do danego układu oraz struktury systemu tribologicznego (S): µ = µ(X, S), 
V = V(X, S). 

W przypadku gdy brane jest pod uwagę występowanie zakłóceń na poziomie 
istotnym, zależności przyjmują postać: µ = µ(X, S, Z), V = V(X, S, Z).

W badaniach tribologicznych powinno być stosowane podejście systemowe 
związane z koniecznością kompletnego charakteryzowania systemu tribologicznego 
pod względem przyłożonych do danego układu wymuszeń (X, Z) oraz otrzymywanych 
odpowiedzi (y, V).

Wobec powyższego prognozowanie zużywania oraz projektowanie trwałych, nie-
zawodnych i wysoko sprawnych systemów tribologicznych jest możliwe przez zastoso-
wanie wielokierunkowego podejścia eksperymentalno-analitycznego pozwalającego 
na identyfikację prawdopodobnych mechanizmów zużycia elementów współpracują-
cych w funkcji wymuszeń eksploatacyjnych [Madej 2013, Szczerek 2000-1, Zwierzycki 
2000]. 

3.2.3. Procesy tribologiczne
Tarcie oraz procesy towarzyszące tarciu (w tym zużywanie elementów współpra-

cujących) są powszechne w otaczającym nas świecie. Bez tarcia ani życie, ani ruch 
nie mogłyby istnieć, organizmy żywe nie mogłyby funkcjonować, a przemieszczanie 
pojazdów zarówno na lądzie, w wodzie czy w powietrzu byłoby niemożliwe [Hebda 
2007, Hutchings 1997, Piekoszewski 2011, Pytko 1990, Pytko 1998, Ryniewicz 2002, 
Senatorski 2003, Stachowiak 1993, Totten 2006]. 

W ogólnym ujęciu tarciem nazywa się zespół zjawisk (fizycznych, chemicznych, 
biologicznych oraz cieplnych) występujących w obszarze styku warstw wierzchnich 
przemieszczających się względem siebie ciał (stałych i/lub płynów), w wyniku których 
generowane są opory ruchu [Hebda 2007, Płaza 2005]. 

Tarcie może mieć charakter zarówno pozytywny (możliwość przemieszczania się 
organizmów żywych oraz obiektów technicznych, możliwość działania zespołów me-
chanicznych jak hamulec, sprzęgło czy silnik, możliwość otrzymania trwałych połą-
czeń jak klinowe, wpustowe czy śrubowe), jak też negatywny (generowanie oporów 
podczas przemieszczania się, powodowanie różnorodnych mechanizmów i produk-
tów zużycia) [Hebda 2007, Sęp 2013]. 

Rodzaje tarcia klasyfikowane są według określonych kryteriów (rys. 3.6), jak: ro-
dzaj ruchu względnego (ślizgowe, toczne), stan ruchu (statyczne, kinetyczne), miejsce 
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występowania (zewnętrzne, wewnętrzne), materiał (stan skupienia: ciała stałe, pły-
ny), rodzaj styku (suche, graniczne, płynne, mieszane).
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Rys. 3.6. Rodzaje tarcia [Hebda 2007, Lawrowski 2009, Nosal 2012, Sęp 2013]

Tarcie statyczne (spoczynkowe) występuje w momencie przejścia ciała stałego 
ze stanu spoczynku do stanu ruchu. Wówczas działaniu siły wymuszającej ruch prze-
ciwdziała siła tarcia.

Tarcie kinetyczne (ruchowe) występuje wtedy, gdy ciała stałe znajdują się w ru-
chu względnym. Siła tarcia kinetycznego jest mniejsza od siły tarcia statycznego, co 
wynika z mniejszych oporów ruchu występujących w trakcie przemieszczania się, ani-
żeli ma to miejsce w chwili wprowadzania ciała w ruch.

Tarcie kinetyczne, w dalszych rozważaniach można rozpatrywać jako tarcie śliz-
gowe lub tarcie toczne. Tarcie ślizgowe ma miejsce podczas przemieszczania się ciał 
stałych względem siebie w ruchu postępowym, postępowo-zwrotnym, obrotowym, 
obrotowo-zwrotnym (wahadłowym) oraz wiertnym [Lawrowski 2009]. Obszarem 
styku ciał stałych jest powierzchnia płaska lub zakrzywiona. Prędkość względna prze-
mieszczających się ciał stałych w punktach wzajemnego styku jest różna.

W przypadku tarcia tocznego obszarem styku ciał stałych może być punkt, linia 
lub styk strefowy [Hebda 2007, Sęp 2013], natomiast prędkość względna przemiesz-
czających się ciał stałych w punktach wzajemnego styku jest taka sama.

Tarcie zewnętrzne zachodzi w warstwach wierzchnich (za pośrednictwem wierz-
chołków nierówności powierzchni) przy powierzchniowym styku przemieszczających 
się względem siebie niesmarowanych ciał stałych [Hebda 2007, Lawrowski 2009] lub 
ciała stałego z płynem (cieczą lub gazem) [Płaza 2005]. 
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Tarciu zewnętrznemu towarzyszy tarcie wewnętrzne, które stanowi wymuszony 
ruch cząsteczek wewnątrz ciała stałego lub płynu. Wymuszenie ruchu następuje na 
skutek oddziaływań zewnętrznych; w przypadku ciał stałych podczas odkształcania, 
charakteryzując zdolność ciał stałych do tłumienia drgań, w płynach tarcie wewnętrz-
ne przejawia się w postaci lepkości [Nosal 2012]. 

Z technicznego punktu widzenia podział tarcia na suche, graniczne i płynne jest 
najważniejszy. Tarcie suche (fizycznie suche – powierzchnie trące ciał stałych pozba-
wione są warstw adsorpcyjnych oraz technicznie suche – powierzchnie trące ciał 
stałych pokrywają warstwy adsorpcyjne lub tlenkowe) jest niekorzystne dla każdego 
systemu tribologicznego, stąd dąży się do ograniczenia lub wyeliminowania tego ro-
dzaju tarcia. Takie efekty uzyskuje się przez wprowadzenie warstwy medium smaro-
wego, czyli  substancji smarowej, którą może być ciało stałe jak grafit, dwusiarczek 
molibdenu, smary plastyczne, ciecze jak woda i oleje oraz gazy jak powietrze, zapew-
niając rozdzielenie powierzchni trących – wówczas występuje tarcie płynne. Jedno-
cześnie tarcie zewnętrzne zmienia się na tarcie wewnętrzne substancji smarowej. 
Tarcie graniczne, inaczej nazywane tarciem w warstwie granicznej, ma miejsce mię-
dzy warstwami środka smarowego, które zostały zaadsorbowane na powierzchniach 
trących ciał stałych. Warstwę środka smarnego ze względu na niewielkie rozmiary 
(grubość około 0,5 µm [Hebda 2007]), charakteryzują inne właściwości aniżeli środek 
smarowy w przypadku tarcia płynnego. Zniszczenie warstwy granicznej prowadzi do 
wystąpienia tarcia suchego.

Tarcie mieszane występuje w przypadku, gdy część obszarów tarcia charaktery-
zuje bezpośredni styk powierzchni ciał stałych (tarcie suche) oraz część rozdziela war-
stwa graniczna (tarcie graniczne) i/lub warstwa środka smarowego (tarcie płynne). 
W takim przypadku możliwe są do zidentyfikowania co najmniej dwa rodzaje tarcia. 
Tracie mieszane należy do najczęściej spotykanych rodzajów tarcia w eksploatacji 
maszyn i urządzeń. Występuje głównie tam, gdzie mają miejsce małe prędkości ruchu 
oraz duże naciski, czego przykładem może być rozruch lub zatrzymywanie maszyny. 

Styk powierzchniowy dwóch ciał stałych następuje na skutek odkształcania wierz-
chołków nierówności, których suma powierzchni stanowi rzeczywistą powierzchnię 
styku tarciowego [Ozimina 2013]. W celu przesunięcia powierzchni jednego ciała 
stałego względem powierzchni drugiego ciała stałego niezbędne jest pokonanie sił 
połączenia adhezyjnego, które związane są z wytrzymałością materiału na ścinanie. 

Siła tarcia stanowi sumę siły ścinającej (adhezyjnej TADH będącej efektem po-
wierzchniowym o przebiegu na głębokości molekularnej) oraz siły mechanicznej 
(odkształcającej TODK, związanej ze zjawiskami zachodzącymi w objętości ciała sta-
łego oraz wywołanej odkształceniem w obszarze poniżej powierzchni styku tarcio-
wego) potrzebnej do częściowego odkształcenia powierzchni styku. W przypadku 
powierzchni o niewielkich wartościach parametrów chropowatości dominuje skła-
dowa adhezyjna, natomiast w przypadku przeciwnym i obecności środka smarowego 
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rośnie udział składowej mechanicznej. Znaczący wpływ na obraz siły tarcia w sty-
ku tarciowym ciał stałych ma również siła kohezyjna (TKOH) oraz siły, które wynikają 
z lepkości cieczy (TLEP) i kształtu menisku (TMEN). W przypadku braku występowania 
ścinania w połączeniu adhezyjnym materiału, związanym z efektem utwardzania się 
nierówności powierzchni, do pokonania sił występujących przy ścinaniu w materiale 
styku tarciowego potrzebna jest siła, która wywoła efekt ścinania w głębszej warstwie 
połączenia tarciowego, a więc TKOH. Właściwości powierzchni styku tarciowego decy-
dują o oddziaływaniach wpływających na lepkość i warunki zwilżania, stąd składowa 
siły tarcia – TLEP. W warunkach eksploatacyjnych wokół stykających się nierówności 
powierzchni styku tarciowego mogą tworzyć się meniski cieczy, wówczas do pokona-
nia tarcia niezbędna będzie dodatkowa składowa siły tarcia – TMEN. 

Efekty związane z siłą tarcia możliwe do wystąpienia w styku tarciowym ciał sta-
łych przedstawia rys. 3.7.
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Rys. 3.7. Sumaryczny efekt siły tarcia:  T = TADH + TODK + TKOH + TLEP + TMEN [Hebda 2007, Ozimina 2013]

Proces tarcia jest powszechnie występującym szeregiem zjawisk, które szero-
ko opisano m.in. w pracach [Czichos 1978, Hebda 2007, Janecki 1971, Lawrowski 
2009, Płaza 2005, Pytko 1990, Sęp 2013, Stachowiak 1993, Szczerek 1997, Szczerek 
2000-1, Totten 2006, Whitehouse 2011]. Skutkiem procesu tarcia są przemiany za-
chodzące w warstwie wierzchniej determinujące proces zużywania (mechanizmy 
zużycia) i przekształcania powierzchni warstwy wierzchniej stykających się ze sobą 
przedmiotów.

Podział procesów zużywania, przyjmując kryterium: przyczyna, przebieg oraz 
skutek, przedstawiono na rys. 3.8.

Zużywanie nietribologiczne zachodzi poza obszarem tribologii i obejmuje m.in. 
takie procesy jak korozja, erozja, ablacja, kawitacja, sublimacja czy jonizacja [Lawrow-
ski 2009]. 
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Rys. 3.8. Klasyfikacja procesów zużywania [Lawrowski 2009]

Zużywanie tribologiczne będące wynikiem tarcia ma charakter mechaniczno-
-fizykochemiczny oraz występuje w warunkach tarcia suchego i mieszanego, a w ogra-
niczonym zakresie – również w warunkach tarcia płynnego [Lawrowski 2009]. 

Zużywanie tribologiczne, rozpatrywane jako utrata pierwotnych właściwości ele-
mentów trących węzła tarcia, powinno być analizowane pod względem zmian cech, 
które opisują składowe elementy danego węzła tarcia, w tym [Szczerek 1997]:

 – cechy geometryczne, jak kształt i wymiary, stereometria powierzchni,
 – cechy mechaniczne, jak moduł younga, liczba Poissona, twardość, wytrzymałość, 

naprężenia własne,
 – cechy fizykochemiczne, jak skład chemiczny, mikrostruktura, energia powierzch-

niowa, właściwości cieplne,
 – cechy elektryczne, jak potencjał powierzchniowy, właściwości dielektryczne, 

właściwości elektromagnetyczne i elektrochemiczne. 
Elementarne formy destrukcji składowych węzła tarcia [Hebda 2007] obejmują:

 – ubytek materiału wywołany mikroskrawaniem, kruchym odłupywaniem czy 
złuszczaniem,

 – przemieszczenia materiału wywołane bruzdowaniem, polerowaniem czy zgniotem;
 – nieciągłości materiału, w tym rysy i pęknięcia,
 – narosty, w tym namazanie, zacieranie, osady,
 – zmiany ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni wywołane wygła-

dzaniem lub wyostrzaniem wierzchołków nierówności,
 – zmiany struktury fizykochemicznej stref będące wynikiem przemian fazowych, 

kierunkowego przesunięcia struktury lub nadtapiania.  
Na proces zużywania składa się wiele różnych zjawisk sumujących się w sposób 

nieprzewidywalny. Stąd istnieje wiele kryteriów klasyfikacji mechanizmów zużycia 
tribologicznego [Hebda 2007, Nosal 2012, Szczerek 1997] jak: niezawodność, poziom 
hierarchiczny struktury, charakter wzajemnego oddziaływania, rodzaj ruchu, rodzaj 
tarcia, sposób destrukcji, dominujący proces niszczenia powierzchni elementów 
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trących. Najczęściej wymieniane mechanizmy zużycia tribologicznego zestawiono 
w tabeli 3.2, których szczegółowy opis przedstawiono m.in. w pracach [Hebda 2007, 
Hutchings 2017, Lawrowski 2009, Nosal 2012, Płaza 2005, Sęp 2013, Stachowiak 
1993, Whitehouse 2011].

Tabela 3.2.  Mechanizmy zużycia tribologicznego [Hebda 2007, Lawrowski 2009, Nosal 2012, Sęp 2013]

mechanizmy zużycia Charakterystyka

Zużycie utleniające oddzielanie warstewek tlenków

Zużycie wodorowe wodorowe zużywanie dyspersyjne, wodorowe wykruszanie

Zużycie ścierne mikroskrawanie, mikrobruzdowanie, mikrorysowanie, ścinanie 
nierówności, odrywanie nierówności, wbijanie cząstek

Zużycie odkształceniowe zmiana kształtu lub wymiarów

Zużycie adhezyjne tworzenie i niszczenie szczepień lub zrostów adhezyjnych

Zużycie scuffingowe niszczenie na skutek połączenia zużycia ściernego i zużycia 
adhezyjnego 

Zużycie zmęczeniowe pitting (zużycie gruzełkowe, wykruszanie), delaminacja 
(odwarstwianie), spalling (łuszczenie)

Zużycie cieplne mięknienie, płynięcie lub lokalne topienie materiału

Zużycie frettingowe zużucie frettingowe, zmęczenie frettingowe, korozja frettingowa

Efektem procesu zużywania jest zużycie mierzone miarami bezwzględnymi lub 
względnymi. Bezwzględną miarą zużycia może być masa (zużycie masowe) lub obję-
tość (zużycie objętościowe) usuniętego materiału bądź też grubość (zużycie liniowe) 
usuniętej lub odkształconej warstwy. 

Względną miarą zużycia jest intensywność zużywania (szybkość zużywania) 
definiowana jako odniesienie ubytku masowego, objętościowego lub liniowego do 
jednostki czasu, drogi tarcia czy pracy tarcia [Lawrowski 2009]. Odwrotnością inten-
sywności zużywania jest odporność na zużywanie.  

Podczas eksploatacji obiektów technicznych proces zużywania może przebiegać 
w dwojaki sposób: ustabilizowany lub nieustabilizowany. Ustabilizowany przebieg 
procesu zużywania cechuje stała intensywność zużywania. W przypadku zmiennej 
intensywności zużywania w okresie eksploatacji proces charakteryzuje przebieg 
nieustabilizowany. 

Rozpatrując skutek procesu zużywania jako kryterium podziału, wyróżnia się zu-
żywanie normalne oraz awaryjne. Zużywanie normalne zalecane jest w celu uniknię-
cia przedwczesnej utraty zdatności do pracy obiektu technicznego. Zużywanie awa-
ryjne, uważane za patologiczne i niedopuszczalne w procesie eksploatacji, prowadzi 
do nieodwracalnych uszkodzeń części składowych obiektu technicznego.
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Istnieją różne sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu tarcia lub 
ich ograniczania, które zostały sklasyfikowane jako [Sęp 2013]:  
1) konstrukcyjne,
2) technologiczne,
3) eksploatacyjne.

Na etapie konstruowania określane są parametry systemu tribologicznego (geo-
metria elementów węzła tarcia – kształt i wymiary oraz rodzaj tarcia i smarowania), 
dobierane są materiały oraz przeprowadzane stosowne obliczenia. Formułowane są 
również wytyczne technologiczne i eksploatacyjne.

Istotne jest, aby w rozwiązaniu konstrukcyjnym węzła tarcia uzyskać warunki 
tarcia płynnego zapewniające najmniejsze opory ruchu oraz zużywanie tribologiczne. 
Tarcie płynne nastąpi w momencie rozdzielenia powierzchni współpracujących przez 
warstewkę medium pośredniego (środka smarowego). Wówczas tarcie zewnętrzne 
elementów trących zostanie zastąpione przez tarcie wewnętrzne środka smarowego, 
które jest mniej intensywne niż tarcie zewnętrzne. Takie warunki powinny zostać 
zaplanowane na etapie konstruowania. 

Nie we wszystkich systemach tribologicznych możliwe jest uzyskanie warunków 
tarcia płynnego. Stąd potrzeba zwrócenia uwagi na inne czynniki, które mogą wpły-
nąć na poprawę odporności na zużywanie tribologiczne. Wśród nich wyróżnić należy 
właściwy dobór materiałów na elementy węzła tarcia, który zależy m.in. od [Lawrow-
ski 2009, Sęp 2013]: 

 – funkcji, jaką realizować ma dany system tribologiczny, 
 – postaci konstrukcyjnej, 
 – wymagań wytrzymałościowych, 
 – warunków eksploatacji, 
 – wymaganej trwałości i niezawodności,
 – aspektów ekonomicznych procesu technologicznego. 

Biorąc pod uwagę fakt, że nie ma możliwości określenia uniwersalnych zaleceń 
dotyczących doboru materiałów na wszystkie węzły tarcia, należy przyjąć nadrzędne 
reguły, które to ułatwiają. Należą do nich twardość współpracujących materiałów 
oraz rodzaj współpracujących materiałów – szczegóły przedstawiono m.in. w pracach 
[Gierek 2005, Lawrowski 2009, Sęp 2013]. 

Technologia definiowana jest jako nauka o metodach wytwarzania, stąd obejmu-
je swoim zakresem różne procesy technologiczne, których celem jest przetworzenie 
surowców, materiałów i półproduktów w produkty gotowe. Zaprojektowany na eta-
pie konstruowania i wytworzony przedmiot powinny charakteryzować [Sęp 2013]: 

 – kształt, wymiary, dokładność wymiarowo-kształtowa zgodna z odpowiednimi 
normami i założeniami konstrukcyjnymi, 

 – ukształtowanie powierzchni (struktura geometryczna powierzchni – stereometria),
 – odpowiednie właściwości funkcjonalne powierzchni warstwy wierzchniej.
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Warstwa wierzchnia odgrywa istotną rolę w procesie eksploatacji, stąd odpor-
ność na zużywanie tribologiczne uwarunkowane jest charakterystyką powierzchni 
warstwy wierzchniej, która kształtowana jest w procesie technologicznym. Z pro-
cesem technologicznym związane jest pojęcie inżynierii powierzchni. Inżynieria po-
wierzchni stanowi całokształt działań naukowych oraz technicznych, których celem 
jest konstruowanie, wytwarzanie, a następnie badanie i użytkowanie powierzchni 
warstwy wierzchniej przedmiotu otrzymanej w wyniku metod obróbki końcowej 
kształtowania powierzchni o właściwościach innych niż rdzeń materiału. Szczegóły 
tego zagadnienia przedstawiono m.in. w pracach [Dobrzański 2009, Niemczewska 
2016, Niemczewska 2017-1, Niemczewska 2018]). Inżynieria powierzchni nastawio-
na jest na osiągnięcie jednego lub zestawu celów [Burakowski 2002, Sęp 2013] jak: 
zwiększenie odporności na zużywanie tribologiczne, zmniejszenie oporów tarcia, 
zmniejszenie adhezji, poprawę wytrzymałości zmęczeniowej oraz odporności na ko-
rozję i proces utleniania, zwiększenie odporności termicznej, modyfikację właściwości 
elektrycznych lub magnetycznych, poprawę biokompatybilności, poprawę właściwo-
ści optycznych i wizualnych, jak też naprawę czy regenerację danego przedmiotu.

Widać więc, że inżynieria powierzchni ukierunkowana jest na przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom tarcia i zjawiskom, które tarciu towarzyszą poprzez zapewnie-
nie odpowiednich właściwości warstwie wierzchniej, a tym samym poprawę funkcjo-
nalności obiektów technicznych podczas eksploatacji.

Eksploatacja to okres, w którym obiekt techniczny spełnia założone funkcje użyt-
kowe. Gwarancją sprawności, trwałości i niezawodności obiektu technicznego jest nie 
tylko doskonałość konstrukcji i wysoka jakość wytworzenia, ale również prawidłowe 
użytkowanie zgodne z założeniami konstrukcyjnymi oraz warunkami technicznymi, 
w tym stosowanie odpowiednich zabiegów podczas eksploatacji, jak konserwacja 
i modernizacja. W praktyce chodzi głównie o stosowanie się do założonych wartości 
parametrów eksploatacyjnych, jak obciążenie, temperatura, prędkość, środek smaro-
wy i smarowanie oraz przeprowadzanie planowanych konserwacji i remontów.

Kompleksowe podejście do problematyki minimalizowania skutków zużywania 
tribologicznego obejmuje więc działania, począwszy od konstruowania, poprzez wy-
twarzanie (technologię kształtowania), na eksploatacji (użytkowaniu) kończąc. 

Zastosowanie odpowiednio dobranego środka smarowego stanowi jeden ze 
sposobów minimalizowania skutków procesu tarcia – zużywania tribologicznego. 
Środkiem smarowym może być [Drabik 2003, Lawrowski 2009, Piekoszewski 2011, 
Sęp 2013, Szczerek 2000-1, Tuszyński 2010]:

 – ciało w stanie stałym, np. mydło, wosk, stałe tłuszcze roślinne i zwierzęce, miękkie 
polimery, miękkie metale, grafit, dwusiarczek molibdenu, dwusiarczek wolframu,

 – ciało w stanie plastycznym wytwarzane na bazie olejów mineralnych, syntetycz-
nych lub roślinnych,

 – ciało w stanie ciekłym, np. oleje syntetyczne oraz mineralne, woda, emulsje,
 – ciało w stanie gazowym, np. powietrze, dwutlenek węgla, azot. 
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Każdy rodzaj wymienionego środka smarowego posiada indywidualną charak-
terystykę opisującą właściwości fizyczne (mechaniczne), chemiczne oraz cieplne. 
Natomiast właściwości eksplikują wybór danego środka smarowego do smarowania 
granicznego, hydrostatycznego/aerostatycznego, hydrodynamicznego/aerodynamicz-
nego i elastohydrodynamicznego współpracujących tarciowo ciał stałych.

Rodzaj smarowania, poza właściwościami środka smarowego, może zostać 
również ustrukturalizowany w oparciu o względną grubość hw warstwy środka sma-
rowego, liczonej jako iloraz grubości warstwy smarującej h oraz sumy średniego 
arytmetycznego odchylenia profilu chropowatości powierzchni Ra elementów współ-
pracujących tarciowo, czyli hW = h/(Ra(1)+Ra(2)) – rys. 3.9. 

0           1                                                     5                                                                 10                                                  100       hW 

MIESZANE 

HYDROSTATYCZNE/AEROSTATYCZNE, HYDRODYNAMICZNE/AERODYNAMICZNE 

ELASTOHYDRODYNAMICZNE 

hW ≤ 1  

1≤ hW ≤ 10  

5≤ hW ≤ 100  

hW ≤ 5  

Rys. 3.9. Rodzaje tarcia oraz smarowania [Hebda 2007]

Tarcie graniczne występuje przy względnej grubości warstwy smarującej hw ≤ 1. 
W warunkach tarcia granicznego zarówno opory tarcia, jak też proces zużywania po-
wierzchni współpracujących zależą od charakterystyki powierzchni warstwy wierzch-
niej oraz aktywności powierzchniowej warstwy środka smarowego. Warstwa środka 
smarowego utworzona na powierzchni ciała stałego jest znacznie mniejsza niż nie-
równości tworzące powierzchnię ciała stałego. Lepkość środka smarowego pozostaje 
bez znaczącego wpływu na warunki tarcia granicznego.

Tarcie płynne występuje przy względnej grubości warstwy smarującej 5 ≤ hw ≤ 100. 
Zastosowanie tarcia płynnego przez wprowadzenie warstwy płynu między elementy 
współpracujące umożliwia całkowite oddzielenie powierzchni tych elementów, tym 
samym eliminując wzajemne oddziaływanie nierówności powierzchni oraz zużycie 
elementów danego systemu tribologicznego. Ciśnienie w warstwie płynu (cieczy lub 
gazu) powstaje w wyniku względnego przemieszczania się powierzchni elementów 
współpracujących tarciowo (smarowanie hydrodynamiczne lub aerodynamiczne) 
lub oddziaływania zewnętrznego źródła zasilającego (smarowanie hydrostatyczne 
lub aerostatyczne) [Hebda 2007]. W tym przypadku warstwa środka smarowego 
utworzona na powierzchni ciała stałego jest znacznie wyższa niż grubość warstwy 
granicznej oraz sumaryczna wysokość nierówności tworzących współpracujące po-
wierzchnie. Natomiast lepkość środka smarowego znacząco wpływa na charakte-
rystykę tarcia płynnego. Takie podejście do analizy tarcia płynnego nie uwzględnia 
odkształceń sprężystych powierzchni ciał stałych. Przy uwzględnieniu tego czynnika, 
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zwłaszcza w warunkach działania dużych obciążeń na powierzchnie zakrzywione, 
w strefie styku (lokalnie) wzrasta lepkość cieczy tworzącej tak zwaną warstwę ela-
stohydrodynamiczną. Smarowanie w takim przypadku nazywane jest smarowaniem 
elastohydrodynamicznym.

Tarcie mieszane występuje przy względnej grubości warstwy smarującej hw ≤ 5 
tam, gdzie ma miejsce istnienie co najmniej dwóch rodzajów tarcia (płynne, granicz-
ne, suche). W związku z tym w rozważaniach dotyczących tarcia mieszanego należy 
wziąć pod uwagę właściwości cieczy (w tym lepkość, gęstość, ściśliwość, zdolność do 
adsorpcji i chemisorpcji, dodatki smarowe) oraz właściwości elementów współpra-
cujących danego systemu tribologicznego.

Medium pośrednie stosowane jest w systemach tribologicznych w celu spełnie-
nia funkcji [Ozimina 2013, Płaza 2005, Szczerek 2000-1]:

 – smarowania, aby zmniejszyć siły tarcia (zmiana tarcia zewnętrznego powierzchni 
ciał stałych na tarcie wewnętrzne środka smarowego),

 – chłodzenia ciał trących oraz odprowadzania ciepła z ciała stałego lub strefy styku,
 – odizolowania współpracujących ciał stałych od czynników otoczenia zewnętrz-

nego (mechanicznych, elektrycznych, cieplnych, chemicznych), które mogłyby 
wpływać niekorzystnie na przebieg współpracy,

 – wprowadzania substancji stałych pomiędzy współpracujące powierzchnie ciał 
stałych mające na celu szybsze starcie wierzchołków nierówności, dzięki czemu 
skraca się okres docierania elementów węzła tarcia,

 – odprowadzania zanieczyszczeń, w tym produktów zużycia ze strefy styku,
 – tłumienia drgań, zarówno tych generowanych w systemie tribologicznym, jak 

i tych wynikających z otoczenia zewnętrznego,
 – amortyzowania oraz przenoszenia obciążeń. 

Wymagania stawiane środkom smarowym obejmują posiadanie odpowiedniej 
lepkości i smarności, brak oddziaływania korozyjnego, brak efektów starzenia podczas 
eksploatacji oraz magazynowania, brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, 
łatwość utylizacji. Ponadto wymienia się również konieczność posiadania stabilnych 
charakterystyk eksploatacyjnych w funkcji czasu odznaczających się brakiem zależ-
ności od obciążeń mechanicznych, chemicznych oraz cieplnych.

W użytkowaniu znajduje się wiele różnych środków smarowych, co wynika z róż-
norodności systemów tribologicznych, a więc występowania różnych wymuszeń ma-
jących wpływ na degradację środka smarowego podczas procesu eksploatacji. 

3.3. metodyka badań systemów tribologicznych
Badania systemów tribologicznych, podobnie jak inne badania, dzieli się na teo-

retyczne oraz eksperymentalne. Badania teoretyczne, zwykle inicjowane przez eks-
peryment, polegają na wykorzystaniu modeli matematycznych do analizy procesów 
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tribologicznych [Szczerek 1997, Trzos 2013, Zwierzycki 2000]. Badania eksperymen-
talne stosowane są do weryfikowania badań teoretycznych. 

Procesy tribologiczne (tarcie i zużywanie) są skomplikowane ze względu na zależ-
ność ich przebiegu od wielu niezależnych od siebie czynników. Wpływ poszczególnych 
czynników na przebieg procesów tribologicznych jest niemożliwy do określenia z za-
stosowaniem wyłącznie analiz teoretycznych, jak również przy prowadzeniu wyłącz-
nie samych eksperymentów [Lawrowski 2009].

Wobec powyższego istotne jest prowadzenie eksperymentów stanowiących uzu-
pełnienie analiz teoretycznych lub skierowanych na pogłębianie i/lub poszerzanie 
wiedzy o procesach tribologicznych. 

3.3.1. Podział badań tribologicznych
Eksperymentalne badania tribologiczne (badania tarciowo-zużyciowe) można 

klasyfikować według różnych kryteriów. Ze względu na charakter eksperymentalne 
badania tribologiczne wg Lawrowskiego zostały podzielone na trzy grupy: badania 
podstawowe, badania stosowane oraz badania eksploatacyjne. 

Badania podstawowe to główne źródło informacji o procesach tribologicznych. 
Swoim zakresem obejmują zagadnienia dotyczące przebiegu procesów tribologicz-
nych oraz wpływu różnych czynników, jak warunki ruchu, rodzaj styku, rodzaj materia-
łów i charakterystyka powierzchni elementów trących czy też rodzaj środka smarowe-
go, na przebieg tych procesów [Lawrowski 2009]. W ramach badań podstawowych, 
poprzez dobór określonych wartości wspomnianych czynników oraz rodzaju materia-
łów, możliwe jest modelowanie warunków procesów tribologicznych zachodzących 
w badanym węźle tarcia (systemie tribologicznym). Doboru dokonuje się w oparciu 
o przyjęty cel badań, uwzględniając zagadnienia fizyczne, chemiczne i mechaniczne 
(wytrzymałościowe). 
Zaletą badań podstawowych jest ich uniwersalny charakter, jak również krótki czas 
realizacji i niskie koszty związane z przygotowaniem obiektów badań (proste i mało-
gabarytowe elementy) oraz realizacją badań tribologicznych. Wadą badań podstawo-
wych jest brak możliwości przeniesienia wyników na rzeczywiste obiekty i warunki 
eksploatacji.

Badania stosowane to kolejny etap eksperymentalnych badań tribologicznych 
stanowiący kontynuację badań podstawowych i ukierunkowany na praktyczne za-
stosowanie. Głównym celem badań stosowanych jest określenie wagi wpływu róż-
nych czynników na zachodzenie procesów tribologicznych [Lawrowski 2009]. Badania 
stosowane prowadzone są na różnych obiektach badań – próbkach materiałowych 
(badania mniej kosztowne, prowadzone na prostych urządzeniach, o charakterze 
porównawczym) lub uproszczonych modelach obiektów rzeczywistych (kosztowne 
badania, których warunki badań odzwierciedlają warunki rzeczywiste, stąd istnieje 
możliwość przeniesienia wyników bezpośrednio na węzły maszyn). 
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Badania eksploatacyjne to ostatni etap tribologicznych badań eksperymental-
nych, które prowadzone są na rzeczywistych obiektach (maszynach lub zespołach ma-
szyn), dając kompletny obraz przebiegu procesów tribologicznych. W ramach badań 
eksploatacyjnych możliwe jest wykonanie badań programowalnych (badania prowa-
dzone za pomocą specjalnej aparatury pomiarowej, według programu opracowanego 
na podstawie statystycznych wyników pracy badanej maszyny lub zespołu maszyny) 
i nieprogramowalnych (losowo wytypowana grupa maszyn pracujących w rzeczywi-
stych warunkach). Wyniki badań eksploatacyjnych znajdują bezpośrednie zastoso-
wanie w praktyce, umożliwiając określenie sprawności, trwałości  czy niezawodności 
danego obiektu technicznego. Ze względu na wysokie koszty badania eksploatacyjne 
realizuje się głównie w celu sprawdzenia nowej maszyny lub zespołu maszyny oraz 
w celu wprowadzenia odpowiednich modyfikacji (usprawnień), zarówno konstruk-
cyjnych, jak i eksploatacyjnych. 

Istnieje również inna, ale zbliżona klasyfikacja eksperymentalnych badań tribo-
logicznych, która bazuje na podejściu systemowym i tzw. łańcuchu badań tribologicz-
nych Heinke`go [Szczerek 1997]. Eksperymentalne badania tribologiczne podzielone 
zostały na kategorie, w których określono uszeregowanie badań jako tribologiczny 
łańcuch testowy (rys. 3.10). Prezentowany podział na kategorie polega na redukcji 
złożoności systemu tribologicznego (elementów węzła tarcia oraz warunków współ-
pracy) zgodnie z normą DIN 50 322 [DIN 1986, Heinke 1975]. Ogólny podział obej-
muje badania eksploatacyjne i zbliżone (kategorie I–III) oraz badania modelowe (ka-
tegorie IV–VI).

Kategoria I – Badania eksploatacyjne, podczas których maszyna eksploatowana 
jest w rzeczywistych warunkach. Badania są czasochłonne i kosztowne, najczęściej 
wykonywane jednokrotnie, co uniemożliwia otrzymanie reprezentatywnego wyniku, 
na podstawie którego możliwe byłoby zoptymalizowanie parametrów pracy. 

Kategoria II – Badania stanowiskowe kompletnej maszyny, gdzie oryginalna 
maszyna eksploatowana jest w warunkach stanowiskowych, a czynniki zakłócające 
występujące w rzeczywistych warunkach są pomijane. Zakres wymuszeń jest częś-
ciowo zredukowany, a możliwe jest ukierunkowanie badań i analizowanie wybranych 
parametrów.

Kategoria III –  Badania stanowiskowe zespołu, gdzie wybrany zespół rzeczywistej 
maszyny badany jest przy zdefiniowanych wymuszeniach. Czynniki uboczne występu-
jące podczas rzeczywistej eksploatacji (np. przenoszenie drgań czy wymiana ciepła), 
podobnie jak w kategorii II czynniki zakłócające, są na tym etapie badań pomijane.

Kategoria IV – Badania oryginalnych elementów maszyn lub zmniejszonych ze-
społów, w których możliwe jest uproszczenie próbek, przy zachowaniu oryginalnego 
ich ukształtowania. Celem badań jest analizowanie parametrów pracy i określanie 
wpływu tych parametrów na działanie całej maszyny.

Kategoria V – Badania na próbkach ze zbliżonymi wymuszeniami, podczas któ-
rych stosowane są kolejne uproszczenia obiektu badań, co wpływa na zmniejszenie 
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pewności przenoszenia wyników na obiekty rzeczywiste (oryginalne maszyny). Mimo 
to możliwe jest ukierunkowanie badań i analizowanie wybranych parametrów przy 
stałych warunkach brzegowych.
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Rys. 3.10. Klasyfikacja eksperymentalnych badań tribologicznych wg Heinke`go i ich odniesienie do kla-
syfikacji wg Lawrowskiego [Heinke 1975, Lawrowski 2009, Szczerek 1997]

Kategoria VI – Badania modelowe na prostych próbkach, podczas których prowa-
dzi się zarówno symulację przebiegów w chwilowych obszarach styku, jak również ba-
dania podstawowych procesów występujących w tych obszarach. Z uwagi na znaczne 
uproszczenia obiektu badań oraz przyjęcie stałych wartości wybranych parametrów 
istnieje duże prawdopodobieństwo zafałszowania wyników, co uniemożliwia przenie-
sienie na obiekty rzeczywiste.

Każda z przedstawionych kategorii eksperymentalnych badań tribologicznych ma 
swoje wady i zalety [Habig 1980]. Badania prowadzone w ramach kategorii V i VI są 
szeroko stosowane oraz realizowane za pomocą powszechnie dostępnej aparatury 
badawczo-pomiarowej, tj. testerów tribologicznych. Natomiast badania prowadzone 
w ramach kategorii od I do IV oraz zakres tych badań dopasowywane są do indywidu-
alnych wymagań stawianych przez producentów maszyn i urządzeń [Szczerek 1997].
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Z przeprowadzonej analizy obydwu klasyfikacji eksperymentalnych badań tri-
bologicznych wynika, że nie zawsze możliwe jest zrealizowanie wszystkich etapów 
tych badań. Wynika to z ograniczeń czasowych oraz kosztów związanych z realizacją 
badań (m.in. dużej liczby czynników i zakresu wartości parametrów, konieczności 
powtarzania pomiarów).  

3.3.2. metody badań tribologicznych
Istotne znaczenie w prowadzeniu eksperymentalnych badań tribologicznych od-

grywa przyjęcie odpowiedniej metodyki badań, a więc określenie celu, programu 
badań oraz dobór odpowiednich metod i aparatury badawczo-pomiarowej.

Metoda to przyjęty sposób postępowania, adekwatny do wcześniej opracowane-
go programu, prowadzący do osiągnięcia wyznaczonego celu [Lawrowski 2009, Szcze-
rek 1997]. Nie istnieje jeden uniwersalny cel badań tribologicznych. Cele badań są 
różne, zależne od osoby prowadzącej badania oraz tego, co planuje osiągnąć poprzez 
realizację badań tarciowo-zużyciowych. Cele eksperymentalnych badań tribologicz-
nych mogą wynikać z potrzeby poszerzenia wiedzy w zakresie danego zagadnienia, 
poznania zależności między różnymi czynnikami wejściowymi i wyjściowymi danego 
systemu tribologicznego oraz wartościami tych czynników, zidentyfikowania zjawisk 
zachodzących w procesie tarcia decydujących zarówno o charakterze i przebiegu, jak 
też wywołanych skutkach (opory ruchu i zużycie). 

Wobec powyższego wśród zadań badawczych wyróżnia się [Szczerek 1997, Woj-
ciechowicz 1994]:

 – uzyskanie podstawowych informacji o procesach tarcia i mechanizmach zużycia 
(właściwości  fizykochemiczne materiałów). Zadanie w ramach obszaru pierw-
szego wymaga zidentyfikowania wielkości wejściowych oraz wyjściowych rozpa-
trywanego systemu tribologicznego, sterowania warunkami otoczenia, w którym 
prowadzone są badania, jak również opracowania stosownych analiz; 

 – charakteryzowanie właściwości tribologicznych środka smarowego i materiałów 
(optymalizacja materiałowo-konstrukcyjna). Zadanie w ramach obszaru drugiego 
wymaga określenia wpływu składu chemicznego, mikrostruktury oraz struktury 
geometrycznej (stereometrii) powierzchni na współczynnik tarcia, mechanizmy 
i produkty zużycia; 

 – symulowanie warunków eksploatacyjnych badanych węzłów tarcia poprzez mo-
delowanie rzeczywistego systemu tribologicznego (optymalizacja technologicz-
no-eksploatacyjna). Zadanie w ramach obszaru trzeciego wymaga weryfikacji 
prototypowych elementów systemu tribologicznego oraz opracowania odpo-
wiednich wniosków dotyczących modyfikowania tych elementów.
Największą część prowadzonych badań stanowi obszar drugi, a więc zagadnienia 

materiałowo-konstrukcyjne. 
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Program eksperymentalnych badań tribologicznych opracowywany jest pod ką-
tem osiągnięcia założonego celu. Powinien obejmować zakres badań zapewniający 
możliwie szczegółową analizę procesów zachodzących w ramach badanego systemu 
tribologicznego oraz zależności między przyjętymi czynnikami na wejściu oraz czyn-
nikami otrzymanymi na wyjściu. 

W praktyce zaplanowanie takiego szczegółowego programu badań jest możliwe, 
jednak jego realizacja w całości już nie. Wykonanie szczegółowych, powtarzanych 
badań, przy różnych wartościach wielu czynników (parametrów) wejściowych, po-
miar i analiza na bieżąco procesów tribologicznych z późniejszą analizą czynników 
otrzymywanych na wyjściu jest czasochłonne i kosztowne. 

Kompletne programy eksperymentalnych badań tribologicznych powinny więc 
obejmować ograniczoną liczbę czynników wejściowych i wąskie zakresy zmian ich 
wartości, aby umożliwić osiągnięcie założonego celu, którym najczęściej jest identy-
fikacja wpływu wybranych czynników na przebieg procesów tarcia i zużywania. Po-
zostałe czynniki wejściowe pozostają jako ustalone, a ich wartości przyjmuje się na 
podstawie wcześniejszych badań własnych lub obcych [Lawrowski 2009].

Realizacja przyjętego programu badań tribologicznych wymaga wykonania wielu 
pomiarów z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia badawczego.

Eksperymentalne badania tribologiczne wykonywane są na urządzeniach badaw-
czych, zwanych tribometrami czy tribotesterami, wyposażonych w aparaturę pomia-
rową, która rejestruje wyniki.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów zazwyczaj zestawiane są w tabelach, a ich 
porównania lub wyniki reprezentatywne przedstawiane w postaci wykresów czy 
grafów. 

Urządzenia do badań systemów tribologicznych obejmują [Lawrowski 2009]:
 – urządzenia standardowe wykorzystywane do realizacji podstawowych progra-

mów badań tribologicznych, czyli pomiarów znormalizowanych, przydatnych 
w praktyce,

 – urządzenia specjalne do realizacji poszerzonych programów badań tribologicz-
nych, w których wykonywane są pomiary systemów o dużym stopniu złożoności, 
odpowiadające obiektom rzeczywistym. 
Niezależnie od rodzaju urządzenia badawczego wyróżnia się podstawowe jego 

części składowe, jak [Lawrowski 2009, Szczerek 1997]:
 – głowica badawcza z zespołem tribologicznym. W głowicy badawczej zamode-

lowany jest zespół tribologiczny składający się z próbki i przeciwpróbki oraz 
z urządzenia doprowadzającego medium pośrednie (w przypadku badań węzłów 
smarowanych). W głowicy badawczej przebiegają procesy tribologiczne, które 
mierzone są za pomocą specjalnej aparatury pomiarowej. W przypadku badań 
materiałowych materiał próbki jest materiałem badanym, a materiał przeciw-
próbki – ustalony. W przypadku badań środków smarowych materiały próbki 
i przeciwpróbki są ustalone. W zależności od celu i programu badań modelowany 
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jest styk próbki z przeciwpróbką, który może być skoncentrowany (np. zazębie-
nia, łożyska toczne) lub rozłożony (np. hamulce, łożyska ślizgowe);

 – zespół napędowy. Umożliwia wzajemny ruch elementów zespołu tribologicz-
nego, jak ruch obrotowy ciągły lub wahadłowy, ruch postępowy lub postę-
powo-zwrotny. W większości przypadków maszyny wyposażone są w napęd 
elektryczno-mechaniczny lub hydrauliczny;

 – zespół obciążający. Wyróżnia się dwa sposoby obciążania zespołu głowicy – me-
chaniczny (przez zastosowanie dźwigni i obciążników lub napięcie sprężyny) i hy-
drauliczny (przez zastosowanie zasady prasy hydraulicznej). Mechanizm obciąże-
nia głowicy badawczej umożliwia pomiar momentu tarcia;

 – zespół pomiarowy. Umożliwia pomiar dwóch grup wielkości: wartości parame-
trów wejściowych oraz parametrów wyjściowych. Aparatura pomiarowa sprzę-
żona jest z komputerem, dzięki czemu możliwe jest przetwarzanie danych z re-
jestrowanych pomiarów;

 – zespół kontrolny. Urządzenia zabezpieczające wyposażone w wyłączniki końcowe, 
które kontrolując pracę urządzenia, wyłączają maszynę w razie przeciążenia lub 
osiągnięcia granicznych wartości mierzonych wielkości (np. temperatury, momentu 
tarcia).
Większość urządzeń  badawczych składa się z przedstawionych części składo-

wych, których właściwy dobór tworzy postać konstrukcyjną tribotestera.
Przegląd i opis urządzeń wykorzystywanych do eksperymentalnych badań tribo-

logicznych przedstawiono m.in. w pracach [Szczerek 1997, Capanidis 2015].

3.3.3. tribologiczne wielkości mierzone 
Ocena wpływu różnych czynników na przebieg procesu tarcia i jego skutki jest 

trudna z uwagi na fakt, że z praktycznego punktu widzenia śledzenie procesów tri-
bologicznych podczas eksploatacji obiektu technicznego lub podczas eksperymen-
talnych badań tribologicznych w większości przypadków jest niemożliwe z uwagi na 
niedostępność strefy tarcia. Dlatego też analiza skutków procesu tarcia przeprowa-
dzana jest zazwyczaj po ustaniu pracy obiektu technicznego lub badanego systemu 
tribologicznego.

Czynniki mające wpływ na przebieg procesu tarcia i jego skutki (wielkości mie-
rzone, mechanizmy i produkty zużycia analizowane na podstawie obrazów, składu 
chemicznego środka smarowego, składu chemicznego powierzchni), niezależnie od 
stopnia złożoności systemu tribologicznego, przedstawiono na rys. 3.11. 

Podczas eksperymentalnych badań tribologicznych identyfikowane są tribologicz-
ne wielkości mierzone, które wynikają z wielkości wymuszeń (parametrów procesu) 
przyłożonych do układu tribologicznego (systemu badań tribologicznych) – rys. 3.12.  
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Parametry procesu związane są z czynnikami, tj. kinematyka, dynamika i czas, a sy-
stem badań tribologicznych charakteryzowany jest czynnikami, tj. materiał i geome-
tria elementów systemu oraz otoczenie (rys. 3.11).
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- PRZECIWPRÓBKA 
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Rys. 3.11. Diagram przyczynowo-skutkowy: czynniki wpływające na proces tarcia i jego skutki [Hebda 
2007, Lawrowski 2009, Szczerek 1997]
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Rys. 3.12. Parametry procesu i tribologiczne wielkości mierzone [Czichos 1992, Szczerek 1997]

Poza wymienionymi parametrami procesu oraz tribologicznymi wielkościami 
mierzonymi istnieją inne czynniki towarzyszące stanowiące niekontrolowane wielko-
ści na wejściu (zakłócenia) oraz na wyjściu (straty), co zostało opisane we wcześniej-
szych rozdziałach monografii. Przeprowadzając analizę wyników eksperymentalnych 
badań tribologicznych, powinno się brać pod uwagę ich występowanie i uwzględniać 
w opracowywanych wnioskach. 
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3.4. Podsumowanie rozdziału 3
Rozpatrywanie zagadnień tribologicznych w obszarze styku powierzchni warstwy 

wierzchniej elementów trących odgrywa istotną rolę zarówno w ocenie, jak i korygo-
waniu parametrów przyjętego procesu technologicznego. 

Charakterystyka ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzch-
niej wpływa znacząco na przebieg procesu tarcia oraz jego skutki (mechanizmy 
i produkty zużycia). Dlatego ważne jest prowadzenie badań tarciowo-zużyciowych, 
w oparciu o istniejącą wiedzę oraz program badań powiązany z analizą wyników. 
Opracowane wnioski mogą posłużyć jako punkt wyjścia przy wprowadzaniu zmian 
konstrukcyjnych, technologicznych oraz eksploatacyjnych, a co za tym idzie – wpły-
nąć na poprawę funkcjonalności (trwałości i niezawodności) obiektu technicznego 
w przyszłości.  





metodyka badaŃ PowierzchNi 
warstwy wierzchNiej eLemeNtów 

trĄcych Na PrzykŁadzie sztuczNeGo 
stawu biodroweGo czŁowieka

R
O

Z
D

Z
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Metodologia to nauka o metodach badań naukowych oraz sposobach prowa-
dzenia analiz, na podstawie których dokonywana jest ocena wartości poznawczej 
określonej dyscyplinie naukowej. Metodologia poszukuje odpowiedzi na pytanie  
co robić? i posiada wymiar teoretyczny. Natomiast podejście do rozwiązywania prob-
lemu badawczego w ramach danej dyscypliny naukowej poszukuje odpowiedzi na 
pytanie jak robić? i mając wymiar praktyczny (wykonawczy), związane jest z pojęciem 
metodyka. 

4.1. koncepcja zdefiniowania i rozwiązania problemu 
badawczego

W każdej dyscyplinie występują problemy, których rozwiązanie opiera się zarów-
no na podejściu teoretycznym, jak i podejściu praktycznym. W pierwszej kolejności 
zwykle problem analizowany jest pod względem możliwych przyczyn jego powstania, 
czego efektem jest zdefiniowanie problemu badawczego. Następnie planowany jest 
sposób rozwiązania problemu badawczego, a więc metodyka badań. Metodyka badań 
wymaga określenia celu badań, do osiągnięcia którego przyjmowany jest odpowiedni 
program badań obejmujący metody badań i narzędzia (urządzenia badawcze i przy-
rządy pomiarowe) oraz sposób analizy wyników i wnioskowania. 
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Rozwiązanie zdefiniowanego problemu badawczego w większości przypadków 
wymaga kompleksowego podejścia i wykorzystania komplementarnych metod ba-
dawczych, które dając uzupełniające się informacje, umożliwią znalezienie satysfak-
cjonującego rozwiązania. 

Przykładem takiego problemu badawczego może być trwałość systemów tribo-
logicznych oraz niezawodność obiektów zawierających te systemy. Trwałość systemu 
tribologicznego uzależniona jest od wielu czynników, w tym zastosowanych materia-
łów na elementy składowe węzła tarcia, charakterystyk (charakterystyka powierzchni 
i charakterystyka stref) warstwy wierzchniej elementów trących, warunków współ-
pracy oraz czynników zakłócających sprawne funkcjonowanie systemu.

Z wszystkich wymienionych czynników najmniej uwagi do tej pory poświęco-
no badaniom powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących, obejmujących 
wyznaczanie charakterystyk powierzchni warstwy wierzchniej, czyli charakteryzowa-
nie powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów 
trących.

Analiza problemu badawczego, jakim jest trwałość systemu tribologicznego oraz 
doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych uprawniają do stwierdzenia, że cha-
rakteryzowanie powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących dowolnego sy-
stemu tribologicznego powinno obejmować dwa równoległe podejścia badawcze. 
Pierwsze podejście stanowią badania ukształtowania powierzchni w procesie tech-
nologicznym (technologiczna warstwa wierzchnia TWW) oraz w procesie eksploatacji 
(eksploatacyjna warstwa wierzchnia EWW). Przeprowadzenie badań ukształtowania 
powierzchni warstwy wierzchniej daje podstawę do określenia wielkości charakte-
ryzujących ukształtowanie powierzchni (strukturę geometryczną powierzchni – ste-
reometrię) oraz przypuszczalnego funkcjonowania powierzchni w danym węźle tarcia 
(właściwości funkcjonalne). Badania w ramach podejścia pierwszego są niewystarcza-
jące do pełnego charakteryzowania właściwości tribologicznych powierzchni warstwy 
wierzchniej. Stąd drugie podejście obejmujące badania tarciowo-zużyciowe (badania 
tribologiczne: wstępne – modelowe oraz weryfikujące – symulacyjne), w ramach któ-
rych wyznaczane są charakterystyki tribologiczne badanych węzłów tarcia.

Połączenie obydwu podejść badawczych tworzy dualny system charakteryzowa-
nia powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów 
trących. 

Koncepcję zdefiniowania i rozwiązania problemu badawczego (trwałości syste-
mu tribologicznego) w obszarze badań oraz charakteryzowania powierzchni warstwy 
wierzchniej elementów trących przedstawiono na rys. 4.1. 

Ze względu na mnogość problemów badawczych egzemplifikacja zaproponowa-
nej koncepcji przeprowadzona została w odniesieniu do wybranego przykładu ba-
dawczego – sztucznego stawu biodrowego człowieka, z uwagi na jego tribologiczną 
złożoność wynikającą ze specyfiki materiałowej, kinematycznej oraz warunków tarcia.
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CO ROBIĆ? (WYMIAR TEORETYCZNY)

ANALIZA PROBLEMU – ZDEFINIOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO (ROZDZIAŁ 4.2)

JAK ROBIĆ? (WYMIAR PRAKTYCZNY – PLANOWANIE)

CEL I PROGRAM BADAŃ (ROZDZIAŁ 4.3) 
OBIEKTY BADAŃ (ROZDZIAŁ 4.4)
METODY BADAŃ POWIERZCHNI WARSTWY WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW TRĄCYCH (ROZDZIAŁ 4.5)
‒ BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI WARSTWY WIERZCHNIEJ (ROZDZIAŁ 4.5.1) 
‒ BADANIA TARCIOWO-ZUŻYCIOWE (ROZDZIAŁ 4.5.2)

JAK ROBIĆ? (WYMIAR PRAKTYCZNY – WYKONANIE)

CHARAKTERYZOWANIE POWIERZCHNI WARSTWY WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW TRĄCYCH (ROZDZIAŁ 4.6) 
‒ BADANIA MODELOWE (ROZDZIAŁ 4.6.1)
• PROCES TECHNOLOGICZNY (TECHNOLOGIA OBRÓBKI KOŃCOWEJ, CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI TWW)
• PROCES EKSPLOATACJI (CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE, CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI EWW)    

‒ BADANIA SYMULACYJNE (ROZDZIAŁ 4.6.2)
• PROCES TECHNOLOGICZNY (TECHNOLOGIA OBRÓBKI KOŃCOWEJ, CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI TWW)
• PROCES EKSPLOATACJI (CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE, CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI EWW)

PODSUMOWANIE

WNIOSKI (ROZDZIAŁ 4.7)

Rys. 4.1. Schemat podejścia do zdefiniowania i rozwiązania problemu badawczego

4.2. Naturalny i sztuczny staw biodrowy
W rozdziale omówiono wybrane zagadnienia dotyczące budowy oraz funkcjo-

nowania zarówno naturalnego, jak i sztucznego stawu biodrowego człowieka. Przed-
stawiono problemy związane z pracą naturalnego stawu biodrowego oraz próbę ich 
rozwiązania przez zastosowanie zamiennika – sztucznego stawu biodrowego.   

4.2.1. Narząd ruchu człowieka
Narząd ruchu człowieka składa się z części biernej oraz części czynnej. Bierną 

część narządu ruchu stanowi układ kostny zwany szkieletowym oraz układ połączeń 
kości zbudowany z różnego rodzaju tkanek stanowiących wyspecjalizowane formy 
tkanki łącznej [Ignasik 2013, Tejszerska 2011], do których zaliczane są:

 – nieodkształcalne człony, czyli kości,
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 – połączenia ścisłe, inaczej ciągłe, nieruchome lub charakteryzowane nieznaczną 
ruchomością, czyli więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty,

 – połączenia wolne, ruchome, czyli połączenia maziowe.
Bierna część narządu ruchu uczestniczy aktywnie w wykonywaniu ruchów, speł-

niając kilka ważnych funkcji [Lippert 1998, Stachowiak 2016, Tejszerska 2011]:
 – podporową – szkielet stanowi rusztowanie dla ciała człowieka, które wraz z mięś-

niami umożliwia wykonywanie ruchów,
 – osłonową – szkielet to mechaniczna ochrona przed wszelkiego rodzaju urazami 

dla organów wewnętrznych, np. kości czaszki stanowią ochronę dla mózgu,
 – magazynującą – szkielet to magazyn dla soli mineralnych, tj. wapń czy fosfor,
 – krwiotoczną – szkielet to wytwórca elementów morfotycznych krwi,
 – amortyzacyjną – chrząstka pokrywająca powierzchnie ruchome amortyzuje 

wstrząsy różnego pochodzenia.
Czynną część narządu ruchu stanowi układ mięśniowy. Mięśnie przyczepione do 

szkieletu (mięśnie szkieletowe), kurcząc się i rozkurczając generują siłę (sterowane 
układem nerwowym) oraz spełniają, podobnie jak bierna część układu ruchu, okre-
ślone funkcje [Tejszerska 2011]:

 – wprawianie ciała ludzkiego w ruch,
 – stabilizację stawów,
 – utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
 – produkcję ciepła.

Szczegółowy opis elementów narządu ruchu człowieka przedstawiono m.in. 
w pracach [Ignasik 2013, Tejszerska 2011]. 

Istotną rolę w biernej części narządu ruchu człowieka odgrywają połączenia ma-
ziowe, tzw. stawy. Każdy staw składa się z podstawowych elementów:

 – powierzchni stawowych, pokrytych gładką, sprężystą, giętką, o pewnym stopniu 
twardości [Ignasik 2013] oraz odporną na ścieranie chrząstką stawową, inaczej 
zwaną szklistą. Kształt powierzchni stawowych uzależniony jest głównie od peł-
nionej przez staw funkcji, a przylegające do siebie powierzchnie stawowe do-
pasowane są w taki sposób, że jedna powierzchnia stawowa stanowi negatyw 
drugiej. Grubość warstwy chrząstki stawowej waha się w obrębie jednego stawu 
wg [Tejszerska 2011] od 0,2 do 6,0 mm, wg [Ignasik 2013] od 0,5 do 2,0 mm, przy 
czym najgrubsza warstwa występuje w miejscach najbardziej obciążonych oraz 
narażonych na największe tarcie; 

 – torebki stawowej otaczającej cały staw, izolującej staw od otoczenia i zespalają-
cej kości tworzące staw. Taka budowa zapewnia ograniczenie nadmiernej alokacji 
kości, stabilizację stawu oraz zatrzymanie substancji smarowej (mazi stawowej). 
Torebkę stawową tworzą dwie warstwy – gruba i mocna warstwa zewnętrzna 
(błona włóknista) zabezpieczająca fizjologiczny zakres ruchów w stawie oraz 
delikatna i cienka warstwa wewnętrzna (błona maziowa) wytwarzająca maź 
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wypełniającą przestrzenie między powierzchniami stawowymi, co powoduje ich 
względną przylepność, jak również zmniejsza opory tarcia powierzchni stawo-
wych podczas wykonywania ruchów w stawie;

 – jamy stawowej stanowiącej szczelinowatą przestrzeń wypełnioną substancją 
smarującą, której wielkość jest zróżnicowana, zależna od rodzaju stawu.
Biorąc pod uwagę różne kryteria podziału, wyróżnia się następujące rodzaje sta-

wów [Ignasik 2013, Stachowiak 2016]:
 – ze względu na budowę (liczbę połączonych kości czy powierzchni stawowych): 

• proste, utworzone przez dwie kości, np. staw biodrowy, 
• złożone, utworzone przez więcej niż dwie kości, np. staw kolanowy;

 – ze względu na ukształtowanie powierzchni stawowych [Dumbleton 1981, Ignasik 
2013, Stachowiak 2016] (rys. 4.2): 
• staw kulisty oraz kulisto-panewkowy, gdzie jedna powierzchnia stawowa jest 

wypukła o kształcie kulistym, a druga powierzchnia stawowa jest wklęsła – 
tworzy panewkę, 

• staw kłykciowy – elipsoidalny, gdzie jedna powierzchni stawowa jest wypu-
kła w dwóch kierunkach, a druga powierzchnia stawowa jest wklęsła rów-
nież w dwóch kierunkach tak, że eliptyczna główka obraca się w dopasowa-
nej do niej panewce, 

• staw siodełkowy, gdzie obydwie powierzchnie stawowe przyjmują kształt 
siodła (wklęsło-wypukłe), 

• staw zawiasowy, gdzie jedna powierzchnia stawowa jest wypukła i przyjmuje 
kształt bloczka współpracującego z dopasowaną wklęsłą powierzchnią sta-
wową – panewką będącą negatywem powierzchni wypukłej, 

• staw obrotowy, gdzie jedna powierzchnia stawowa jest wypukła i stanowi 
odcinek walca osadzonego w panewce o kształcie pierścienia, 

• staw płaski, gdzie obydwie powierzchnie stawowe posiadają płaski kształt 
oraz zbliżone do siebie wymiary;

 – ze względu na liczbę osi, względem których realizowane są ruchy w stawie: 
• jednoosiowe, jak staw zawiasowy i staw obrotowy, 
• dwuosiowe, jak staw kłykciowy – elipsoidalny i staw siodełkowy, 
• trójosiowe i wieloosiowe, jak staw kulisty.
W zakresie narządu ruchu człowieka wyróżnia się aktywności ruchowe jak chód, 

bieg, wstawanie, siadanie, wchodzenie po schodach, schodzenie po schodach, skok, 
podskok, kucanie itp. 

Chód jest najważniejszą aktywnością ruchową [Bober 2003, Będziński 2004, Bę-
dziński 2011, Tejszerska 2011] powtarzającą się według określonych wzorców koor-
dynacyjnych kończyn dolnych oraz innych części ciała, które mają wpływ na parame-
try chodu. Okresowo powtarzające się czynności, zamknięte interwałem czasowym, 
nazywane są cyklem chodu – rys. 4.3.
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Rys. 4.2. Rodzaje stawów [Stachowiak 2016]

Cyklu chodu obejmuje dwie następujące po sobie fazy – fazę podparcia oraz fazę 
przenoszenia. Poza tym w obydwu fazach występuje tzw. faza podwójnego podparcia 
stanowiąca charakterystyczny punkt chodu. 
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Rys. 4.3. Fazy cyklu chodu człowieka [Bober 2003, Tejszerska 2011]
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Ważną rolę w aktywności ruchowej, jaką jest chód odgrywa staw biodrowy. Peł-
na analiza chodu człowieka obejmuje identyfikację kinematycznych oraz dynamicz-
nych parametrów chodu, w tym zakres ruchów w stawie oraz siły (obciążenia) dzia-
łające na staw. Ogólne zagadnienia dotyczące analizy obciążenia stawu biodrowego 
podczas cyklu chodu, budowy i funkcjonowania stawu biodrowego oraz  problemy 
z tym związane przedstawiono w kolejnym rozdziale monografii.

4.2.2. Naturalny staw biodrowy
Naturalny staw biodrowy uważany jest za jeden z najbardziej eksploatowanych 

[Burcan 1996-1, Korzyński 1993] i narażonych na zmiany przeciążeniowo-zwyrodnie-
niowe elementów biernej części narządu ruchu człowieka [Będziński 2011, Dąbrowski 
2004, Gierzyńska 1997, Gierzyńska 2002, Jaroszyk 2002, Ryniewicz 1998]. 

Z anatomicznego punktu widzenia staw biodrowy (rys. 4.4) tworzy wypukła powierzch-
nia stawowa, głowa kości udowej pokryta chrząstką stawową w kształcie zbliżonym do kuli.  
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Rys. 4.4.  Anatomiczna budowa stawu biodrowego wraz z zakresem ruchów [Niemczewska 2006]:  
1 – panewka stawu biodrowego, 2 – kość biodrowa przednia wyższa (górna), 3 – wiązadło 
biodrowo-udowe, 4 – główka kości udowej, 5 – trzon kości udowej, 6 – krętarz mniejszy,  
7 – krętarz większy, 8 – guz kulszowy, 9 – błona zasłonowa, 10 – wiązadło głowy kości udowej, 
11 – jama głowy kości udowej, 12 – obrąbek panewkowy, 13 – warstwa okrężna, 14 – kość bio-
drowa przednia niższa (dolna), 15 – wiązadło łonowo-udowe, 16 – wiązadło kulszowo-udowe, 
17 – torebka stawowa
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Styka się ona pośrednio, poprzez maź stawową, z wklęsłą powierzchnią stawową, 
która stanowi panewkę kości miednicznej pokrytej chrząstką stawową,  w kształ-
cie przypominającym czaszę [Mrozowski 2004, Pytko 1992]. Przedstawiona budowa 
stawu biodrowego przypomina budowę łożyska (biołożyska) kulisto-panewkowego 
[Cwanek 1992, Cwanek 2000, Gierzyńska 2004, Ryniewicz 1998] pełniącego rolę prze-
gubu kulistego [Burcan 1996-2, Korzyński 1993], dla którego zakres ruchów obejmuje 
[Będziński 2011, Jaroszyk 2002, Lippert 1998, Ignasik 2013, Sokołowski 2004, Tajszer-
ska 2011]:

 – zginanie (w tył) i prostowanie (w przód) o kąty (120÷130°) – 0°– (15÷45°), 
 – odwodzenie i przywodzenie o kąt (40÷50°) – 0° – (30÷40°),
 – rotację zewnętrzną i wewnętrzną o kąt (35÷50°) – 0° – (35÷60°).

Wypukłą powierzchnię stawową stawu biodrowego stanowi głowa kości udo-
wej, której średnica u dorosłego człowieka wynosi około 50 mm. Znaczną część, bo 
od 65% [Gierzyńsk 2002] do 75% [Ryniewicz 1998] powierzchni głowy kości udowej 
pokrywa chrząstka stawowa. W pracach [Ryniewicz 2000, Ryniewicz 2002, Cwanek 
2009] zwrócono uwagę, że w rzeczywistości elementy stawu biodrowego nie mają 
kształtu sferycznego. Głowa kości udowej osadzona jest w elipsoidalnym gnieździe 
kości miednicznej o zmiennym promieniu od 10 do 1000 mm odpowiadającym pa-
newce w łożysku mechanicznym [Niemczewska 2006]. 

Wklęsłą powierzchnię stawową stawu biodrowego, stanowiącą panewkę kości 
miednicznej, okala pierścieniowy obrąbek panewkowy, który powiększa powierzch-
nię styku panewki z głową kości udowej [Burcan 1996-2, Niemczewska 2006]. Od 
zewnętrznej strony panewkę pokrywa chrząstka stawowa, natomiast od wewnątrz 
– podściółka tłuszczowa pełniąca rolę amortyzatora w przypadku nadmiernego obcią-
żenia stawu biodrowego. Staw biodrowy obejmuje torebka stawowa przypominająca 
niewielkich rozmiarów worek, połączona z więzadłami, które zapewniają utrzymanie 
głowy kości udowej w panewce kości miednicznej. 

Ważną rolę w stawie biodrowym odgrywa chrząstka stawowa, którą charaktery-
zuje duża elastyczność, odporność na działanie sił mechanicznych [Będziński 2011, 
Burcan 1996-2, Garlicki 1974, Korzyński 1993, Korzyński 1996, Morecki 1971, Niem-
czewska 2006, Pytko 1993], twardość i giętkość [Ryniewicz 1998] oraz stała konsy-
stencja. Chrząstka stawowa panewki w porównaniu z głową kości udowej jest bardziej 
miękka [Cwanek 2009]. Grubość chrząstki zależy od wartości nacisku w stawie biodro-
wym, co świadczy o dobrym dopasowaniu elementów stawu – głowy kości udowej 
i panewki kości miednicznej. Dno panewki wyściela chrząstka stawowa o mniejszej 
grubości [Burcan 1996-2, Korzyński 1996, Pytko 1992], która wzrasta ku obwodowi 
w zakresie od 0,8 do 3,0 mm. Odwrotną zależność odnotowano w przypadku głowy 
kości udowej – na obwodzie grubość chrząstki stawowej oscyluje w zakresie od 1,0 do 
1,9 mm, natomiast powyżej środka głowy kości udowej, gdzie występują największe 
naciski, grubość chrząstki stawowej osiąga od 2,2 do 4,0 mm [Cwanek 2009, Rynie-
wicz 1998]. 
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Chrząstka stawowa zawiera wg [Ryniewicz 1998] 70÷85%, a wg [Pytko 1992] 
75÷80% wody w stosunku do swojej masy, z wyglądu jest gładka, lśniąca i daje małe 
wartości współczynnika tarcia w przypadku styku z chrząstką pokrywającą współ-
pracujący element [Korzyński 1996, Niemczewska 2006, Pytko 1992, Pytko 1993]. 
Chrząstka stawowa pod względem ukształtowania ma łagodnie pofalowaną po-
wierzchnię charakteryzującą się dużą regularnością, brakiem wyraźnych śladów ukie-
runkowania struktury oraz posiada porowatą (gąbczastą) budowę. Charakterystyka 
powierzchni chrząstki stawowej bazuje na wartościach parametru Ra. Wynoszą one 
wg [Gierzyńska 2002, Wierzcholski 1999] od 0,02 do 0,2 mm, wg [Korzyński 1996] 
od 0,02 do 1,0 mm, a wg [Knoll 1978] od 2,0 do 200 µm. Rozbieżności wynikają ze 
sposobu prowadzenia pomiarów oraz przeprowadzania pomiarów na różnych obiek-
tach badań.

Staw biodrowy przenosi obciążenia statyczne oraz dynamiczne, które wynikają 
z oddziaływania sił wewnętrznych i zewnętrznych [Bergmann 2001, Będziński 2003, 
Burcan 1996-1, Burcan 2000, Cwanek 1992, Ferguson 2000, Jaroszyk 2002, Korzyński 
1993, Korzyński 1996, Morecki 1971]. Jednocześnie stanowi on podstawowy węzeł 
kinematyczny biernej części narządu ruchu człowieka, którego praca wykorzystywa-
na jest podczas codziennej aktywności ruchowej, m.in. chodu [Niemczewska 2006]. 
Podczas chodu staw biodrowy wielokrotnie (ok. 1,5÷2,0 milionów razy w ciągu, roku) 
poddawany jest działaniu sił ściskających o charakterze udarowym, które 3÷4-krotnie 
przewyższają ciężar ciała człowieka [Będziński 2011, Bucwalter 1995, Burcan 1996-2, 
Cwanek 2009, Dumbleton 1981, Jaroszyk 2002, Kazlauskiene 2006, Ryniewicz 2002, 
Sims 1999]. Obciążenia dynamiczne podczas przemieszczania się mogą osiągać wg 
[Gierzyńska 1997] około 2÷5-krotny ciężar ciała, wg [Cwanek 1992, Garlicki 1974] 
2,5÷3-krotny ciężar ciała, natomiast przy innych rodzajach ruchu obciążenia mak-
symalne mogą dochodzić do 4÷8-krotnego ciężaru ciała człowieka. Przy zeskokach 
z wysokości i niekontrolowanych poślizgnięciach obciążenia w stawie biodrowym 
mogą osiągać wartości 10÷15-krotnie razy większe niż ciężar ciała człowieka [Burcan 
2008, Cwanek 2009, Gierzyńska 1997, Ryniewicz 2002]. Fazy chodu człowieka oraz 
występujące w naturalnym stawie biodrowym obciążenia przedstawia rys. 4.5.

Maksymalne obciążenie występuje w momencie zetknięcia stopy z podłożem, 
a jego wartość osiąga czterokrotność ciężaru ciała człowieka. Następnie, przy prze-
noszeniu ciężaru ciała przez śródstopie na palce obciążenie jest około trzykrotnie 
większe, a w momencie odbicia palców stopy od podłoża spada do wartości około 
półtora razy większej od ciężaru ciała człowieka [Będziński 2011, Dumbleton 1981]. 

Odtworzenie pełnego obrazu sił oraz momentów sił, które działają podczas prze-
mieszczania się nie jest możliwe [Będziński 2011, Burcan 2008, Cwanek 2009, Garli-
cki 1974, Kazlauskiene 2006, Ryniewicz 2002] z uwagi na wiele czynników, tj. układ 
mięśniowy, który odpowiada za wykonywanie ruchów, wewnętrzne ograniczenia 
i wymuszenia, kierunek ruchu, fazy chodu, ciężar ciała oraz innych indywidualnych 
dla danego człowieka. 
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Rys. 4.5. Udział % ciężaru ciała w obciążeniu stawu biodrowego człowieka [Będziński 2011]

Głowa kości udowej oraz panewka kości miednicznej stawu biodrowego czło-
wieka stanowią wzór idealnego węzła tarcia [Będziński 2011, Burcan 1996-2, Burcan 
2008, Cwanek 1992, Dumbleton 1981, Fisher 1991, Gierzyńska 1997, Korzyński 1996, 
Pytko 1992, Pytko 1993, Ryniewicz 2002, Ungenthum 1990]. Pomimo realizowania 
wielu złożonych ruchów i przenoszenia dużych obciążeń, procesy tribologiczne prze-
biegające w stawie biodrowym są niewyczuwalne, co wynika ze specyficznej jego 
budowy: 

 – głowę kości udowej i współpracującą z głową panewkę kości miednicznej pokry-
wa elastyczna chrząstka stawowa, umożliwiająca łatwe dopasowanie elementów  
tego węzła tarcia stawu biodrowego do siebie,

 – powierzchnia kości, do której przylega chrząstka stawowa, ma strukturę porowa-
tą i niejednorodną (anizotropową) pod względem wytrzymałości, co umożliwia 
tłumienie drgań,

 – współpracujące powierzchnie elementów węzła tarcia głowa – panewka stawu 
biodrowego smarowane są mazią stawową o właściwościach cieczy nienewto-
nowskiej i bardzo dobrych właściwościach smarowych,

 – elastyczną chrząstkę stawową charakteryzuje budowa zbliżona do stopów ło-
żyskowych, co uniemożliwia styk punktowy chrząstki z chrząstką, nawet przy 
bardzo dużych obciążeniach.
Przemieszczającym się względem siebie i pozostającym ze sobą w styku po-

wierzchniom kostnym [Będziński 2011, Hebda 2007] stawu biodrowego towarzyszą 
opory, definiowane jako siła tarcia lub siła czynna, które dążą do przesunięcia po-
wierzchni znajdujących się w spoczynku [Wierzcholski 1999]. 
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Rozpatrując różne kryteria podziału, wyróżnia się następujące rodzaje tarcia 
w stawie biodrowym [Niemczewska 2006] ze względu na:

 – charakter ruchu wykonywanego przez stykające się powierzchnie kostne [Wierz-
cholski 1999]: 
• tarcie ślizgowe – trące powierzchnie kostne wykonują ruch względem siebie, 
• tarcie toczne – trące powierzchnie kostne przetaczają się po sobie;

 – względne położenie elementów trących węzła tarcia [Szczerek 1999]:
• tarcie zewnętrzne spoczynkowe (statyczne) powierzchni kostnej – tarcie, 

w którym nie została naruszona równowaga stanu spoczynkowego, 
• tarcie zewnętrzne ruchowe (kinetyczne) ciał kostnych – tarcie podczas ruchu 

dwóch ciał;
 – rodzaj stykających się powierzchni [Gierzyńska 2002, Płaza 1995, Wierzcholski 

1999]:
• tarcie suche – występuje w trakcie suchego styku powierzchni chrząstek 

stawowych, 
• tarcie płynne – występuje w stawach zdrowego człowieka, gdy stykające się 

powierzchnie chrząstek stawowych kości są całkowicie oddzielone od siebie 
warstwą mazi stawowej, o grubości od kilkunastu do kilkudziesięciu µm,

• tarcie graniczne – występuje, gdy powierzchnie chrząstek stawowych od-
dzielone są środkiem smarowym o grubości poniżej 1 µm,

• tarcie mieszane – występuje w zmienionych chorobowo stawach, gdzie 
część stykających się powierzchni chrząstek stawowych jest oddzielona 
środkiem smarowym, a na pewnych obszarach występuje styk powierzchni 
niesmarowanych,

• tarcie bioelastohydrodynamiczne – występuje w stawach pod wpływem 
dużych obciążeń układu kostno-stawowego, np. w sporcie wyczynowym; 
wówczas grubość warstwy środka smarowego waha się od 0,1 do 1,0 µm.

W stawie biodrowym człowieka występuje tarcie ślizgowe ze smarowaniem po-
wierzchni kostnych [Cwanek 1992, Cwanek 2009, Dąbrowski 2004, Korzyński 1996, 
Ryniewicz 1998]. Względna prędkość poślizgu powierzchni głowy kości udowej i pa-
newki wynosi od 0,05 do 0,1 m/s (wg [Dąbrowski 2004] do 0,3 m/s), a nacisk jed-
nostkowy w strefie współpracy dochodzi do 7MPa [Będziński 2011, Burcan 1996-2, 
Gierzyńska 1997, Korzyński 1996, Ryniewicz 1998]. 

Ważną rolę w poprawnym funkcjonowaniu stawów odgrywa mechanizm smaro-
wania, a wraz z nim maź stawowa [Dąbrowski 2004, Niemczewska 2006, Ryniewicz 
2002], która jako środek smarowy nie znajduje odpowiednika w technice [Będziń-
ski 2011, Burcan 2008, Cwanek 1992, Cwanek 2009, Dąbrowski 2004, Dumbleton 
1981, Pytko 1992, Ryniewicz 2002]. Maź stawowa jest płynem o właściwościach cie-
czy nienewtonowskiej [Bochenek 1978, Dumbleton 1981, Gierzyńska 2004, Pytko 
1992, Ryniewicz 2002, Wierzcholski 1996, Wiślicki 1980], której ilość w dużym stawie, 
np. stawie biodrowym, waha się wg [Callaghan 1998, Kucaba 2004, Małdyk 1991, 
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Zimmermann 1995] od 0,5 do 3 ml, a wg [Burcan 1996-2, Gierzyńska 2002] od 3 do 
5 ml. Grubość filmu smarowego (maziowego) oddzielającego głowę kości udowej od 
panewki wynosi wg [Burcan 1996-2, Ungenthum 1990] od 0,01 do 0,02 µm, wg [Rynie-
wicz 1998] od 0 do 5 µm, wg [Knoll 1978, Korzyński 1993] od 0 do ponad 2 µm, wg [Gie-
rzyńska 2004] od 2 do 5 µm, natomiast wg [Burcan 1996-2, Kucaba 2004, Ryniewicz 2002, 
Wierzcholski 1999] grubość filmu smarowego jest o wiele większa i wynosi od 60 do 200 
µm, przewyższając nierówności powierzchni chrząstki stawowej. Obecność mazi stawo-
wej, niezależnie czy rozpatrywana jest ilość czy grubość, dystansuje od siebie współpra-
cujące powierzchnie elementów trących stawu biodrowego, zapewniając tarcie płynne 
[Gierzyńska 2002, Pytko 1992, Pytko 1993, Ryniewicz 1998, Wierzcholski 1999] o współ-
czynniku 0,001÷0,01 [Dąbrowski 2004], 0,001÷0,02 [Gierzyńska 2002], 0,001÷0,025 [Bę-
dziński 2011, Burcan 1996-2], 0,001÷0,03 [Wierzcholski 1996], 0,002÷0,02 [Pytko 1992], 
0,0025÷0,03 [Wierzcholski 1999], 0,005÷0,025 [Ungenthum 1990]. 

Składnik mazi stawowej, jakim jest kwas hialuronowy powoduje, że maź charak-
teryzuje duża lepkość, właściwości lepkosprężyste oraz mikropolarne. Lepkość mazi 
stawowej zmienia się proporcjonalnie do stężenia i jakości kwasu hialuronowego 
[Kucaba 2004, Ryniewicz 1998]. Gdy stężenie osiągnie wartość większą od 1%, kwas 
hialuronowy przeistacza się w żel, nadając mazi właściwości cieczy nienewtonowskiej 
[Dumbleton 1981, Kucaba 2004, Pytko 1992, Ryniewicz 2002], a więc inteligentnej 
cieczy, której lepkość zależy od wielu czynników, m.in. od prędkości ścinania (rys. 4.6), 
temperatury czy obciążenia stawu biodrowego [Callaghan 1998, Cwanek 2009, Pytko 
1992, Ryniewicz 2002]. 

W zmienionym chorobowo stawie biodrowym zmniejsza się ilość oraz lepkość 
mazi stawowej, następuje utrata właściwości cieczy nienewtonowskiej [Małdyk 1991, 
Popko 1990, Pytko 1992, Ryniewicz 2002], zmniejsza się ilość wytwarzanego kwasu 
hialuronowego [Burcan 1996-2, Kucaba 2004, Manek 2001, Pytko 1992, Ryniewicz 
2002, Wierzcholski 1999, Wiślicki 1980, Zimmermann 1995]. 

Smarowanie w stawie biodrowym jest procesem, który polega na wyciskaniu, 
w obszarze szczeliny smarowej mazi stawowej z chrząstki stawowej i występuje przy 
nacisku głowy kości udowej na panewkę kości miednicznej. Wyciskanie mazi stawo-
wej ma miejsce w strefie obciążenia, dzięki czemu nawet niedopasowane elementy 
trące stawu biodrowego pełnią dobrze swoją funkcję. Poza strefą obciążenia maź 
stawowa wnika z powrotem do chrząstki [Będziński 2011, Niemczewska 2006]. Brak 
elastycznej chrząstki stawowej na powierzchniach głowy i panewki doprowadziłby 
do styku kości na bardzo małej powierzchni, co wywołałoby naciski z trwałymi uszko-
dzeniami [Pytko 1992, Szczerek 2000-1]. Struktura chrząstki stawowej, pofalowana, 
o zmiennej grubości, powoduje, że przy obciążeniu stawu biodrowego oraz podczas 
przetaczania się tych powierzchni z poślizgiem następuje ich sprężysta deformacja 
[Niemczewska 2006]. W momencie obciążania odkształcająca się chrząstka stawowa 
zwiększa powierzchnię styku, dzięki czemu nie dochodzi do wspomnianych uszkodzeń 
stawu [Gierzyńska 1997, Gierzyńska 2002, Pytko 1992, Szczerek 2000-1].
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Rys. 4.6. Zmiana lepkości mazi stawowej w zależności od prędkości ścinania [Dowson 1990]

W zmienionym chorobowo stawie biodrowym przy występowaniu dużych ob-
ciążeń dynamika zmniejszania grubości filmu smarowego jest większa niż ma to 
miejsce w przypadku zdrowego stawu biodrowego człowieka [Cwanek 2009, Wiśli-
cki 1980]. W ostateczności może się pojawić tarcie graniczne lub tarcie mieszane 
[Cwanek 2009, Ungenthum 1990, Wiślicki 1980]. Grubość filmu smarowego może 
osiągnąć wartość 1 µm, co z pewnością wpłynie na zwiększenie współczynnika tar-
cia wg [Burcan 1996-2, Cwanek 1992, Ryniewicz 2002, Wiślicki 1980] do 0,1 a wg  
[Gierzyńska 1997] do 0,15 oraz związane z tym zużywanie tribologiczne powierzchni 
elementów trących stawu biodrowego człowieka [Szczerek 2000-1].

Organizm człowieka jest tak skonstruowany i zaprogramowany, że w sposób cią-
gły samoistnie kompensuje spowodowane tarciem ubytki powierzchni elementów 
trących węzła tarcia stawu biodrowego – głowy i panewki, natomiast produkty zuży-
cia są przez organizm resorbowane. 

Poprawne funkcjonowanie organizmu człowieka i radzenie sobie z procesami tri-
bologicznymi może zostać zakłócone zarówno działaniem czynników wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych. Czynnikami mającymi znaczący wpływ na uszkodzenia (zużycie) 
naturalnego stawu biodrowego człowieka ujętymi na rys. 4.7 oraz wymienianymi 
m.in. w pracach [Będziński 2004, Będziński 2011, Burcan 1996-2, Cwanek 1992, 
Cwanek 2009, Dąbrowski 2004, Gierzyńska 1997, Gierzyńska 2004, Jaroszyk 2002, 
Korzyński 1996, Popko 1990, Pytko 1992, Pytko 1993, Trzaskacz 2003, Ungenthum 
1990, Wiślicki 1980] są:

 – czynniki geometryczne: budowa stawu biodrowego, w tym średnica głowy ko-
ści udowej, stan powierzchni współpracujących (obecność i jakość chrząstki 
stawowej),
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 – czynniki tribologiczne: obecność mazi stawowej oraz jej charakterystyka (ilość, 
jakość, grubość filmu smarowego), właściwości środka smarowego (pogorszenie 
właściwości lub brak środka w strefie styku), biotribologiczne i biomechaniczne 
właściwości chrząstek stawowych (rodzaj tarcia – przejście od tarcia płynnego 
do granicznego i mieszanego), wytrzymałość kości,

 – czynniki fizjologiczne dot. fizjologii stawu i całego organizmu: ciężar ciała czło-
wieka, stopień aktywności ruchowej (parametry ruchu, sił przyspieszających, 
prędkości oraz czasu poruszania się), dysfunkcje (niedorozwój panewek, koślawe 
biodro, złuszczanie nasady głowy kości udowej),

 – czynniki demograficzne: wiek, płeć, rodzaj aktywności ruchowej (uprawianie 
sportu), rodzaj wykonywanej pracy (praca w pozycji siedzącej, praca w ruchu, 
praca w pozycji nieergonomicznej obciążającej układ kostno-stawowy itp.),

 – czynniki chorobowe: stany chorobowe (choroba Perthesa, osteoporoza, stany 
zapalne swoiste, nieswoiste i odczynowe), zmiany zwyrodnieniowe stawu (ar-
troza) będące przewlekłą niezapalną chorobą narządu ruchu, gdzie dominuje 
proces niszczenia chrząstki stawowej z przebudową struktur kostnych, tworze-
niem wyrośli kostnych (osteofitów), z towarzszącym bólem oraz ograniczeniem 
aktywności życiowej,

 – czynniki mechaniczne: mikro- i makrourazy (uszkodzenia torebki stawowej), prze-
ciążenia stawu (deformacja kości stawu lub jej pęknięcie) doprowadzające do 
miejscowych pęknięć prostopadle do kości lub równoległe pęknięcie na granicy 
chrząstka – kość), upadki, kolizje i inne wypadki.

- BUDOWA STAWU
- STAN POWIERZCHNI

(CHRZĄSTKA STAWOWA) 

- STANY CHOROBOWE
- ZMIANY ZWYRODNIENIOWE

CZYNNIKI CHOROBOWE

CZYNNIKI GEOMETRYCZNE

- CIĘŻAR CIAŁA
- STOPIEŃ AKTYWNOŚCI
- DYSFUNKCJE

- PŁEĆ
- WIEK
- RODZAJ AKTYWNOŚCI
- RODZAJ PRACY

CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE

CZYNNIKI FIZJOLOGICZNE

- MIKRO- I MAKROURAZY
- PRZECIĄŻENIA STAWU
- UPADKI, KOLIZJE, WYPADKI

- WYTRZYMAŁOŚĆ KOŚCI
- WŁAŚCIWOŚCI CHRZĄSTKI
- OBECNOŚĆ MAZI STAWOWEJ
- WŁAŚCIWOŚCI MAZI STAWOWEJ

CZYNNIKI TRIBOLOGICZNE

CZYNNIKI MECHANICZNE

USZKODZENIA NATURALNEGO STAWU BIODROWEGO CZŁOWIEKA

Rys. 4.7.  Diagram przyczynowo-skutkowy: czynniki mające wpływ na uszkodzenia naturalnego stawu 
biodrowego człowieka

Podobieństwo stawu biodrowego do przegubu kulistego pracującego w warun-
kach tarcia ślizgowego ze smarowaniem umożliwia określenie przez analogię mecha-
nizmów jego zużycia [Dumbleton 1981, Gierzyńska 1997, Niemczewska 2006]:
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 – zużycie adhezyjne – występuje przy małych prędkościach poślizgu, dużych ob-
ciążeniach statycznych oraz okresowym bezpośrednim styku współpracujących 
powierzchni. Może występować na wierzchołkach nierówności chrząstki stawo-
wej, w miejscach, gdzie obciążenie stawu jest maksymalne, a współpracujące 
powierzchnie zbliżają się do siebie;

 – zużycie ścierne – występuje na skutek oddziaływania cząstek stałych (cząstek 
chrząstki oderwanych od podłoża) znajdujących się w mazi stawowej lub na sku-
tek bezpośredniego styku i wzajemnych przemieszczeń powierzchni fizycznych 
o określonej wysokości nierówności;

 – zużycie zmęczeniowe – występuje podczas obciążeń kontaktowych oraz wielo-
krotnych odkształceń sprężystych, przy których główną destrukcyjną rolę od-
grywa maź stawowa. Jako ciecz jest nieściśliwa i wtłaczana do mikroszczelin 
(powstałych np. wskutek nagłego, miejscowego przekroczenia dopuszczalnych 
nacisków) w wyniku pulsacji ciśnienia na skutek zmiennych obciążeń stawu, po-
wodując rozklinowanie naturalnych bądź będących wynikiem urazów mikrosz-
czelin w chrząstce stawowej;  

 – zużycie przez spulszowacenie chrząstki stawowej – ten typ zużycia nie ma odpo-
wiednika w łożyskach metalowych, a w biołożyskach przejawia się wystąpieniem 
cienkich włókien powstałych na skutek braku równomiernego ubytku anizotro-
powo zbudowanej chrząstki stawowej, który jest wynikiem jednoczesnego dzia-
łania procesów tribologicznych oraz zmian chorobowych mazi stawowej, jak też 
zmian biologicznych samej chrząstki stawowej.
Występujące w zdrowym stawie biodrowym procesy tribologiczne nie stanowią 

zagrożenia w warunkach prawidłowego funkcjonowania stawu oraz bezpośredniej 
przyczyny powstawania chorób stawów [Niemczewska 2015-1]. Natomiast postępują-
ce zmiany chorobowe oraz zaburzenia w mechanizmie smarowania stawów wpływają 
na intensyfikowanie procesów zużywania stawu biodrowego. 

W prawidłowo zbudowanym naturalnym stawie biodrowym człowieka, przy bra-
ku większych obciążeń czy urazów, główną przyczyną jego zużycia są zmiany w skła-
dzie chemicznym oraz ilości mazi stawowej [Będziński 2011, Ryniewicz 1998]. Brak 
mazi, nieodpowiednia jej ilość w stawie lub jakość powoduje zmniejszanie szczeliny 
stawowej, co w konsekwencji prowadzi do bezpośredniego styku elementów trących 
węzła tarcia stawu biodrowego (głowy i panewki) oraz pogorszenia warunków tarcia 
i smarowania.

Mimo że naturalny staw biodrowy uważany jest za najdoskonalsze łożysko sta-
nowiące wzór idealnego węzła tarcia, to jego sprawność oraz trwałość również 
bywa ograniczona. W celu przywrócenia utraconych przez naturalny staw bio-
drowy funkcji, stosowane są różne rozwiązania zależne od rodzaju i stopnia jego 
uszkodzenia.  
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4.2.3. Sztuczny staw biodrowy
Działem medycyny zajmującym się połączeniami maziowymi w biernej części na-

rządu ruchu człowieka jest artrologia [Balin 1997, Ignasiak 2013, łagan 2010], która 
obecnie związana jest głównie z alloplastyką stawów. Alloplastyka stawu uważana jest 
za najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemów wynikających z uszkodzenia 
i nieprawidłowego funkcjonowania stawów. 

Zanim jednak podjęta zostanie decyzja o konieczności wykonania zabiegu al-
loplastyki pojawiającym się dolegliwościom bólowym oraz ograniczeniom rucho-
mości stawu przeciwdziała się, stosując odpowiednie preparaty farmakologiczne. 
W początkowych fazach rozwoju choroby dopuszcza się również odciążenie stawu. 
W późniejszych fazach – postępuje się zależnie od efektów wcześniej przyjętego le-
czenia. Pierwszy sposób to zastosowanie fizykoterapii i rehabilitacji, których celem 
jest zmniejszenie stanu zapalnego, jak również niedopuszczenie do zaniku mięśni. 
Ponieważ zmiany zwyrodnieniowo-odkształceniowe, pomimo zastosowanych wcześ-
niej zabiegów leczniczych, mogą postępować, istnieje duże prawdopodobieństwo 
występowania ankylozy (zesztywnienie stawu powstałe w wyniku choroby lub urazu 
uszkadzającego powierzchnie stawowe tak, że stają się one zdolne do trwałego zroś-
nięcia się ze sobą) lub protruzji (deformacja polegająca na wpukleniu się jednego 
elementu w obręb innego; może dotyczyć struktur naturalnych, jak i wszczepionych) 
w stawie [łagan 2010]. Dlatego drugim sposobem leczenia tego typu dolegliwości 
jest leczenie chirurgiczne różnego rodzaju. 

W przypadku gdy leczenie chirurgiczne dotyczy tkanek położonych w sąsiedztwie 
stawu, polega ono na naprawie zniszczonych ścięgien i wiązadeł, usuwaniu dużych 
torbieli i guzków. Leczenie chirurgiczne dotyczące naturalnego stawu może obejmo-
wać [Aleksandrowicz 1994, Balin 1997, łagan 2010]:

 – synowektomię. Zabieg profilaktyczny na przerośniętej lub zmienionej zapalnie 
błonie maziowej oraz tkankach okołostawowych zapobiegający uszkodzeniu 
chrząstki, więzadeł i ścięgien oraz zniekształceniom stawów;  

 – osteotomię. Operacja, w której kość powyżej bolesnego stawu jest przecinana 
i ustawiana w innej pozycji. Stosowana jest w przypadku konieczności skorygo-
wania zniekształceń tak, aby zmniejszyć ból spowodowany zwyrodnieniami;

 – artrodezę – usztywnienie. Usztywnienie stawu może nastąpić w drodze różnych 
technik chirurgicznych, których celem jest połączenie obu kości. Artrodeza sto-
sowana jest w przypadku bardzo bolesnych stawów o znikomej ruchomości. 
Usztywniony staw nie może wykonywać ruchów, nie przynosi też bólu;

 – kapoplastykę. Zabieg polegający na sfrezowaniu chrząstki i uformowaniu głowy 
kości udowej w kształt stożka, a następnie osadzaniu na nim za pomocą cementu 
kostnego tzw. kapy (czaszy). Zaletą zabiegu kapoplastyki jest fakt, że nie stanowi 
on ostatecznego rozwiązania. W przypadku konieczności przeprowadzenia rewizji 
możliwe jest usunięcie uszkodzonej głowy, a następnie osadzenie w kości udowej 
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odpowiedniego trzpienia z głową. Panewka kości miednicznej stawu biodrowego 
pozostaje niezmieniona, o ile nie uległa wcześniej uszkodzeniu;

 – alloplastykę – wymianę stawu. Zabieg polegający na zastępowaniu naturalnego 
stawu sztucznym odpowiednikiem – implantem ortopedycznym, mający na celu 
przede wszystkim przywrócenie utraconych czynności stawu [Będziński 2011, 
Gierzyńska 2002, Gierzyńska 2004, Marciniak 2002].
Przenoszenie dużych obciążeń kwalifikuje staw biodrowy jako część biernego 

narządu ruchu, która najczęściej jest narażana na zniszczenie, deformację, uszkodze-
nie mechaniczne [Bergmann 2001, Będziński 2011, Bochenek 1978, Ferguson 2000, 
Gierzyńska 2002] oraz postępujące zmiany chorobowe [łagan 2010]. W chwili obec-
nej, skuteczne leczenie zmian zwyrodnieniowo-odkształceniowych stawu biodrowego 
obejmuje [Będziński 2011, Kubacki 1996, łagan 2010]:

 – artrodezę (usztywnienie stawu),
 – osteotomię (zmiana ustawienia kości),
 – częściową bądź całkowitą alloplastykę (wymianę stawu) [Dąbrowski 2004, Gie-

rzyńska 2004, Szymański 1991].
Osoby w młodym wieku leczone są głównie w drodze artrodezy oraz osteotomii 

międzykrętarzowej, która poprzez zmianę kąta szyjkowo-trzpieniowego oraz przo-
doskręcenia odciąża i rozkłada naciski na większą powierzchnię głowy kości udowej. 
W przypadku gdy obydwa zabiegi zawiodą, wykonywany jest zabieg rekonstrukcyjny, 
czyli alloplastyka stawu biodrowego. 

Całkowita alloplastyka stawu biodrowego polega na wymianie obydwu ele-
mentów trących węzła tarcia stawu biodrowego (głowy kości udowej i panewki ko-
ści miednicznej), natomiast częściowa, początkowo w drodze kapoplastyki u osób 
w określonej grupie wiekowej i aktywności ruchowej – na wymianie samej głowy 
kości udowej.

Wskazaniami do przeprowadzenia całkowitej alloplastyki stawu biodrowego są 
[łagan 2010]: zniszczenia powierzchni stawowych elementów trących węzła tarcia 
głowa–panewka, upośledzenie ruchomości stawu, ból, skrócenie długości kończyny, 
zaniki mięśni. Przeciwwskazaniami natomiast są [Kubacki 1996, łagan 2010]: prze-
byte lub aktualne infekcje w stawie, stany zakrzepicy kończyn dolnych, niewydolność 
krążeniowo-oddechowa i wydzielnicza, duże zaniki mięśni, nadwaga, choroby psy-
chiczne, wiek.

W związku z powyższym przesłankami do przeprowadzenia zabiegu alloplasty-
ki stawu biodrowego są [Gierzyńska 2002, Gierzyńska 2004, Kowal 2001, Marciniak 
1992, Marciniak 2002, Wall 2002]:

 – odtworzenie stawu biodrowego, który został uszkodzony na skutek choroby reu-
matoidalnej, zwyrodnieniowej lub urazu mechanicznego,

 – umożliwienie wykonywania podstawowego zakresu ruchów przez bierny narząd 
ruchu człowieka, jak np. chodzenie, siadanie i wstawanie, podnoszenie ciężarów,
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 – eliminacja bólu spowodowanego zmianami chorobowymi w naturalnym stawie 
biodrowym,

 – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania (niezawodności) sztucznego stawu 
biodrowego przez jak najdłuższy czas (trwałość).
Sztuczny staw biodrowy składa się z monolitycznej lub modularnej części udowej 

(trzpienia), mono- lub bipolarnej części kulistej (głowy) oraz monolitycznej lub modu-
larnej części panewkowej (panewki) – rys. 4.8. Podstawową część sztucznego stawu 
biodrowego odpowiadającą za jego trwałość i niezawodność stanowi węzeł tarcia 
głowa–panewka, natomiast trzpień pełni rolę elementu mocująco-stabilizującego.

Sztuczny staw biodrowy oraz jego poszczególne elementy przez lata ulegały 
wielu modyfikacjom. Według [Będziński 2011, Dawihl 1980, Gierzyńska 2002, Katti 
2004, Kowal 1998, łaskawiec 2002, Neyman 2004, Piconi 1999, Santos 2004, Szymań-
ski 1991, Świecki 1992, Wilmann 1996] zmiany następowały zarówno w konstrukcji 
trzpienia (przekrój poprzeczny, długość, struktura powierzchni, obecność lub nie koł-
nierza, rowków, otworów itp.), panewki (jednolita, modułowa, wkręcana, wbijana, 
osadzana na cemencie kostnym) czy wielkości głowy (początkowo średnica głowy 
wynosiła 50÷48 mm, zgodnie z wymiarami części składowych naturalnego stawu bio-
drowego człowieka; stosowany obecnie wymiar średnicy wynosi 32÷22 mm). Poza 
tym modyfikacjom ulegały również materiały stosowane na wymienione elementy 
sztucznego stawu biodrowego. 

a)                

 
Rys. 4.8. Sztuczny staw biodrowy człowieka: a) budowa [Gierzyńska 2002], b) przykładowe rozwiązania 

części składowych [łagan 2010, Niemczewska 2005-1]

 b)
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Rodzaje sztucznego stawu biodrowego, sklasyfikowane według różnych kryte-
riów podziału, przedstawia tabela 4.1.

Tabela 4.1. Klasyfikacja rodzajów sztucznego stawu biodrowego człowieka [Gierzyńska 2002, Wendland 
2009]

kryterium klasyfikacji Rodzaj

Zasięg alloplastyki (złożoność konstrukcji) całkowita/częściowa

Sposób mocowania cementowe/hybrydowe/bezcementowe

Skojarzenie materiałowe elementów trących węzła 
tarcia: głowa–panewka

metal – polimer/ceramika – polimer/ 
metal – metal/ceramika – ceramika

Komponenty: 
 – trzpień
 – głowa
 – panewka

rodzaj sztucznego stawu trzpieniowe/beztrzpieniowe

obecność kołnierza trzpienia kołnierzowe/bezkołnierzowe

kształt przekroju poprzecznego trzpienia prostokątne/elipsoidalne

długość trzpienia standardowe/przynasadowe

modularność trzpienia jednoczęściowe/modularne

modularność głowy jednoczęściowe/bipolarne

modularność panewki jednoczęściowe/modularne

kształt komponentu panewki sferyczne/stożkowe

Przegląd rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych sztucznego stawu biodrowego, 
począwszy od pierwotnych do nowoczesnych modeli, poza pracami [Będziński 2011, 
Cwanek 2009, Gierzyńska 2002, Wendland 2009] przedstawiono w niepublikowa-
nych opracowaniach autorki wykonanych w ramach projektów oraz prac badawczych 
[Niemczewska 2005-1, Niemczewska 2005-2].

Ważnym zagadnieniem w konstrukcji sztucznego stawu biodrowego człowieka 
jest dobór materiałów (tzw. biomateriałów) na jego elementy oraz proces techno-
logiczny. Biorąc pod uwagę bezpieczny dla organizmu człowieka czas użytkowania 
(biofunkcjonalność), biomateriały podzielone zostały na:

 – krótkotrwałe, których czas przebywania w środowisku tkankowym nie powinien 
przekraczać 2 lat,

 – długotrwałe, których czas przebywania w środowisku tkankowym może w nie-
których zastosowaniach przekroczyć 20 lat.
W grupie biomateriałów stosowanych na elementy sztucznego stawu biodro-

wego człowieka wyróżnia się: metale i ich stopy (stale, stopy kobaltu, tytan i jego 
stopy), ceramikę (obojętną, z kontrolowaną obojętnością, resorbowalną), kompo-
zyty, tworzywa sztuczne (polimery – polietylen i polimery resorbowalne, cementy 
chirurgiczne). 
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Wieloletnie badania laboratoryjne oraz doświadczenie kliniczne prowadzone 
przez liczne ośrodki krajowe i zagraniczne umożliwiły sformułowanie głównych wy-
magań, jakie powinny spełniać biomateriały w zastosowaniu na elementy sztucznego 
stawu biodrowego człowieka [Będziński 2011, Dobrzański 2006, Gierzyńska 2001, 
Gierzyńska 2002, Marciniak 1992, Nowacki 2012] obejmujące:

 – właściwości mechaniczne, jak dobra wytrzymałość zmęczeniowa, granica pla-
styczności, odpowiednia sprężystość, odporność na pękanie, odporność na ście-
ranie, sztywność, twardość, ciągliwość – odporność na kruche pękanie,

 – właściwości elektryczne,
 – właściwości technologiczne, jak wysoka jakość biomateriału pod względem skła-

du chemicznego, wymagana jakość powierzchni implantu, przydatność biomate-
riału oraz implantu do efektywnej sterylizacji, niski koszt wytworzenia,

 – właściwości biomedyczne, jak biotolerancja, czyli nietoksyczność, obojętność 
immunologiczna, odporność na korozję w środowisku tkankowym, zachowanie 
pierwotnych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych w czasie funk-
cjonowania w organizmie człowieka.
Właściwe funkcjonowanie biomateriału w organizmie człowieka (środowisku 

tkankowym), poza spełnieniem wymagań dotyczących właściwości mechanicznych 
czy technologicznych, wymusza bezwzględnie posiadanie określonych właściwości 
biomedycznych, w tym biotolerancję. Badania biotolerancji prowadzone są zarówno 
w warunkach laboratoryjnych in vitro, jak też na żywych organizmach zwierząt do-
świadczalnych in vivo, przy czym w badaniach in vitro obserwuje się wzrost, dynamikę 
namnażania oraz morfologię komórek ludzkich w obecności rozpatrywanego mate-
riału, a w badaniach in vivo materiał wszczepiany jest zwierzętom doświadczalnym, 
które wykazują zbliżoną do tkanki ludzkiej reaktywność w zakresie odczynów toksy-
kologicznych i alergicznych [łaskawiec 2002].

Organizm człowieka składa się w 70% z wody, w około 28% pierwiastków struk-
turalnych (H, N, Ca, P, O) oraz w pozostałych około 2% z pierwiastków śladowych (K, 
S, Na, Cl, Mg, Fe, Cu, J, Si, Zn, F, Li, Se) [łaskawiec 2002]. Rolą tych ostatnich, o niskim 
stężeniu w organizmie, jest intensyfikowanie lub hamowanie czynności białek enzy-
matycznych, które decydują o podstawowych funkcjach życiowych człowieka. Zbyt 
małe stężenie może wywołać zjawisko niedoboru, a w sytuacji odwrotnej – może 
dojść do zatrucia organizmu [Niemczewska 2006]. Niekorzystne reakcje w organizmie 
człowieka zachodzą, gdy przekroczona zostanie krytyczna wartość stężenia danego 
pierwiastka. Stąd ważne jest, aby tak komponować biomateriały, by zminimalizować 
ilość produktów zużycia uwalnianych podczas procesu eksploatacji oraz nie przekra-
czać krytycznego stężenia pierwiastków w organizmie człowieka. 

Pierwiastkami metalicznymi wchodzących w skład biomateriałów stosowanych 
na elementy sztucznego stawu biodrowego człowieka są m.in.: Fe, Cr, Ni, Mo, Co, Ti, 
Ta, Al, Nb, Zr, V, Ca, P [łaskawiec 2002, Niemczewska 2006]. W przypadku zwiększenia 
lub zmniejszenia stężenia któregokolwiek z tych pierwiastków organizm człowieka nie 
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będzie obojętny. Szczegóły podano m.in. w pracach [Cwanek 2009, łaskawiec 2002, 
Marciniak 2002].

Wpływ pierwiastków zawartych w biomateriałach na odporność korozyjną oraz 
biotolerancję w organizmie człowieka przedstawiono na rys. 4.9, a opisano w pracach 
[Katti 2004, łaskawiec 2002, Piconi 1999, Posmyk 2006, Williams 1987, Willmann 1996]. 

Dużej odporności korozyjnej towarzyszy wysoki poziom biotolerancji oraz zwią-
zane z tym zarówno bardzo dobra rozpuszczalność pierwiastków w tkankach oraz 
wartość stężenia w organizmie człowieka. Taką zależność odnotowano w przypadku 
stopów oraz pierwiastków witalnych tolerowanych przez organizm ludzki, nawet gdy 
wartość ich stężenia jest wyższa od przewidzianej w normach. Mała odporność koro-
zyjna charakteryzuje pierwiastki toksyczne oraz niektóre spasywowane.  

Wynika stąd, że przy modelowaniu struktur biomateriałów należy brać pod uwa-
gę wiele czynników, by sprostać wymaganiom stawianym zarówno materiałom, jak 
również wytworzonym z nich elementom sztucznego stawu biodrowego człowieka.
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Rys. 4.9. Biozgodność i odporność korozyjna pierwiastków składowych biomateriałów [Rozenberg 2004]

Sztuczny staw biodrowy powinna charakteryzować biofunkcjonalność, trwałość oraz 
stabilność [Balin 1997, Dumleton 1981, Dąbrowski 1993, Gierzyńska 2002, Niemczew-
ska 2006]. Przyczyną niepowodzeń zabiegów alloplastyki stawu biodrowego są przede 
wszystkim procesy tribologiczne oraz ich przebieg, inny dla każdego analizowanego przy-
padku. Rozpatrując procesy tribologiczne, należy przedstawić podstawowe węzły tarcia 
(rys. 4.10a) występujące w sztucznym stawie biodrowym, do których należą:

 – węzeł tarcia głowa–panewka,
 – węzeł tarcia trzpień–cement–kość lub trzpień–kość.



M. Niemczewska-Wójcik   Dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej ...80

a)                                                                                           b)

Rys. 4.10. Sztuczny staw biodrowy [Gierzyńska 2002, Niemczewska 2006]: a) węzły tarcia, b) przemiesz-
czenia w węzłach tarcia

Węzeł tarcia głowa–panewka charakteryzują tarcie ślizgowe i duże przemiesz-
czenia o małych prędkościach względnych, jak również migracja pionowa i pozioma 
panewki (rys. 4.10b). Powierzchnię tarcia tworzy styk wypukłego elementu (głowy) 
z wklęsłym elementem (panewką). Niezależnie od właściwości ślizgowych materia-
łów zastosowanych na elementy trące sztucznego stawu biodrowego odwzorowanie 
naturalnego stawu biodrowego człowieka uniemożliwia uzyskanie małych oporów 
tarcia (współczynnika tarcia), które w nim występują. Współczynnik tarcia w natural-
nym stawie biodrowym osiąga wartość 0,01 lub mniejszą [Jay 2014] i uważany jest 
za stosunkowo mały w odniesieniu do wyników badań tribologicznych sztucznego 
stawu biodrowego, które wskazują, że współczynnik tarcia dla różnych skojarzeń ma-
teriałowych węzła tarcia głowa–panewka osiąga wartości z przedziału od 0,015 do 
0,615 [Gierzyńska 2002, Ungenthum 1990, Wierzcholski 1996]. Im mniejsze opory 
tarcia i większa odporność materiałów zastosowanych na elementy węzła tarcia gło-
wa–panewka, tym większa trwałość i dłuższa biofunkcjonalność sztucznego stawu 
biodrowego. 

Trzpień–cement–kość (rozwiązanie cementowe) lub trzpień–kość (rozwiązanie 
bezcementowe) jest drugim rozpatrywanym w sztucznym stawie biodrowym węzłem 
tarcia. W tym przypadku może wystąpić przemieszczenie pionowe oraz poziome 
trzpienia (rys. 4.10b).
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Wśród procesów destrukcyjnych występujących w obydwu węzłach tarcia sztucz-
nego stawu biodrowego, wymienić należy: zmiany makro- i mikrogeometrii, odklejanie 
panewki, zużycie ścierno-zmęczeniowe i migrację produktów zużycia dla węzła tarcia 
głowa–panewka oraz polimeryzację wpływającą na wzrost temperatury i uszkodzenie 
tkanki kostnej, metalozę i obluzowanie trzpienia dla węzła tarcia trzpień–kość. Szczegó-
łowy opis można znaleźć m.in. w pracach [Dumbleton 1981, Gierzyńska 2002].

Ze względu na charakterystykę stykajacych się powierzchni oraz mechanizm 
smarowania dominującym rodzajem tarcia w węźle tarcia głowa–panewka jest tar-
cie graniczne oraz mieszane [Cwanek 2009, Dowson 1990, Dumbleton 1981]. Gru-
bość filmu smarowego między głową a panewką kształtuje się na poziomie od 0,2 do 
1,0 µm [Cwanek 2009, Dumbleton 1981, Ryniewicz 2002, Wierzcholski 1999]. Rów-
nież ilość środka smarowego wpływa na mechanizm zużycia elementów węzła tarcia 
głowa–panewka. Zdarza się, że niektóre obszary stykających się powierzchni głowy 
i panewki oddzielają molekuły białek [Dowson 1990]. W takiej sytuacji następuje 
ścieranie wewnętrznej powierzchni panewki, wyrywanie cząstek materiału panewki 
(w wyniku oddziaływań adhezyjnych), powodując jej niszczenie przez rozwarstwienie 
oraz pękanie powierzchni roboczej w wyniku zmęczenia materiału [Dumbleton 1981, 
Niemczewska 2006]. 

Czynnikami wpływającymi na uszkodzenia (zużycie) elementów sztucznego 
stawu biodrowego w organizmie człowieka przedstawionymi za pomocą diagramu 
przyczynowo-skutkowego (rys. 4.11) [Affatato 1999, Będziński 2011, Będziński 2004, 
Dąbrowski 2004, Dumbleton 1981, Gierzyńska 1996, Gierzyńska 1997, Gierzyńska 
2002, Jacobson 2003, Kowal 1998, Kubacki 1996, łaskawiec 2002, Michaud 1995, 
Ondracek 1989, Santos 2004, Sovilj 2002, Szymański 1991] są:

 – czynniki konstrukcyjne: rodzaj sztucznego stawu, kształt i wymiary elementów 
sztucznego stawu, charakterystyka powierzchni współpracujących elementów 
(błędy kształtu, falistość, chropowatość, wady powierzchni),

 – czynniki materiałowe i biomedyczne: jakość biomateriałów (skład chemiczny, 
mikrostruktura, wady materiałowe), biozgodności elementu ze strukturą kostną, 
biotolerancja – bioinertność (brak stanowi przyczynę metalozy),

 – czynniki operacyjne: przebieg zabiegu operacyjnego, sposób mocowania 
komponentów,

 – czynniki fizjologiczne (po zabiegu alloplastyki): ciężar ciała człowieka, stopień ak-
tywności ruchowej (parametry ruchu, sił przyspieszających, prędkości oraz czasu 
poruszania się), rodzaje wykonywanych ruchów,

 – czynniki tribologiczne: obecność środka smarowego (ilość, grubość filmu sma-
rowego), właściwości środka smarowego (pogorszenie jakości przez produkty 
zużycia lub brak środka smarowego w strefie styku),

 – czynniki mechaniczne (w tym mechanizmy niszczenia): mikro- i makrourazy, prze-
ciążenia stawów związane z przekroczeniem dopuszczalnych nacisków (pęknięcie 
panewki, trzpienia, pęknięcie kości udowej), upadki, kolizje i inne wypadki.
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Pomimo postępu prac w obszarze inżynierii materiałowej oraz nowych rozwiązań 
konstrukcyjnych sztucznego stawu biodrowego człowieka nie udało się opracować ta-
kiego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego, w którym opory tarcia występujące 
w węźle tarcia głowa–panewka byłyby równoważne oporom tarcia występującym 
w naturalnym stawie biodrowym. 
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Rys. 4.11. Diagram przyczynowo-skutkowy: czynniki mające wpływ na uszkodzenia sztucznego stawu 
biodrowego człowieka

Za najbardziej korzystne rozwiązanie przyjęto skojarzenia materiałowe węzła tarcia 
głowa–panewka: metal–polimer lub ceramika–polimer. Jednak opory tarcia, występu-
jące w przedstawionych skojarzeniach materiałowych w dalszym ciągu nie rozwiązały 
problemu i generują proces zużywania elementów węzła tarcia głowa–panewka. 

Panewki, będące najsłabszym elementem sztucznego stawu biodrowego, wyko-
nywane są z materiału polimerowego – polietylenu PE – UHMW, który charakteryzują 
[Blunt 2004, Cooper 1993, Cwanek 2009, Cybo 2006, Gierzyńska 2002, Gogolewski 
1993, Marciniak 2002, Ondracek 1989] m.in.: dobre właściwości ślizgowe, samo-
smarowość, bioinertność, tłumienie drgań, dobra obrabialność metodami obróbki 
skrawaniem oraz niskie koszty wytworzenia. Niekorzystnymi właściwościami polie-
tylenu [Balcerowiak 2000, Mazurkiewicz 1998, Otfinowski 2000, Play 1984, Schulte 
1999] jest mała odporność na zużywanie, prowadząca do ograniczonej trwałości przy 
współpracy z twardymi głowami oraz niska granica plastyczności, która przy dużych 
obciążeniach stawu wpływa na powstawanie trwałych odkształceń panewki. Poliety-
len jest materiałem dwufazowym [Cwanek 2009], który tworzy faza amorficzna oraz 
krystaliczna, stąd w polietylenowych panewkach może występować niekontrolowany 
proces degradacji oksydacyjnej związanej ze wzrostem stopnia krystaliczności, jak 
również twardości, kruchości i podatności na pękanie [Callaghan 1998, Cwanek 2009, 
Cybo 2006, Dumbleton 1981, Gierzyńska 1999]. Kontrolnie wykonywane badania 
promieniami RTG mogą wpłynąć na zmianę twardości polietylenowych panewek [Cal-
laghan 1998, Charnley 1979, Cwanek 2009].  
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Najczęściej występującymi mechanizmami zużycia w węźle tarcia głowa–panew-
ka są zużycie ścierne, zużycie adhezyjne oraz zużycie zmęczeniowe [Dumbleton 1981], 
które prowadzą do ścierania wewnętrznej powierzchni panewki, tworzenia wyrw, 
rozwarstwiania i złuszczenia materiału polimerowego oraz pękania panewki [Dum-
bleton 1981, Gierzyńska 2002]. W rozpatrywanym węźle tarcia, na skutek wzrostu 
temperatury oraz oddziaływania płynów ustrojowych, możliwe jest również intensy-
fikowanie zmian degradacyjnych materiału panewki, w tym pełzanie i odkształcanie 
plastyczne wewnętrznej części elementu panewkowego [Gierzyńska 2002]. Produk-
tami zużycia są przede wszystkim cząstki materiału polimerowego, których wielkość 
jest zróżnicowana. Uwolnione cząstki mogą osiągać średnicę od mniej niż 1 µm do kil-
kudziesięciu µm [Dowson 1991], w niektórych przypadkach do 1 mm [Cwanek 2009]. 
W mniejszym stopniu produktami zużycia w rozpatrywanym węźle tarcia sztucznego 
stawu biodrowego mogą być cząstki materiału pochodzącego z głowy oraz cząstki 
wykruszonego cementu kostnego, za pomocą którego mocuje się panewkę w kości 
miednicy. Efektem procesu zużywania polietylenowej panewki jest jej pozioma lub 
pionowa migracja [Gierzyńska 2004] prowadząca do utraty stabilności sztucznego 
stawu biodrowego oraz zmniejszenia właściwości amortyzacyjnych panewki [Cwanek 
2009] – rys. 4.10b. 

Zużywanie elementów węzła tarcia głowa–panewka stawu biodrowego człowie-
ka nie zawsze przebiega w sposób ustabilizowany, co koreluje z danymi dotyczącymi 
systemów tribologicznych w obiektach technicznych [Sęp 2013, Szczerek 2000-1].

Niewielka ilość produktów zużycia nie powoduje utraty stabilności sztucznego 
stawu biodrowego, natomiast duże ich ilości zlokalizowane w okolicy elementu głowy 
mogą wywoływać stany zapalne [Niemczewska 2006]. Ilość produktów zużycia zależy 
od przebiegu procesów tribologicznych (głównie procesu tarcia), poziomu odporności 
materiałów węzła tarcia głowa–panewka na zużycie oraz charakterystyki powierzch-
ni tych elementów. Orientacyjna ilość produktów zużycia polimerowych panewek 
w skojarzeniu z metalową głową wynosi od 50 do około 300 µm/rok, w przypadku 
skojarzenia z korundową głową od 10 do 100 µm/rok, a w skojarzeniu z cyrkono-
wą głową – około 100 µm/rok [Blunt 2004, Dowson 1991, Kalbarczyk 2008, Simmet 
2005, Sims 1999, Willmann 2000]. Największe zużycie panewek odnotowano w części 
wewnętrznej dna tego elementu [Cwanek 2009, Niemczewska 2017-3].  

Trzpienie sztucznego stawu biodrowego wykonywane są ze stopów metali meto-
dą odlewania lub kucia. W rozwiązaniach bezcementowych trzpienie pokrywane są 
warstwą porowatego materiału (Hydroxyapatyt lub czysty tytan) w celu umożliwienia 
przerostu tkanki kostnej i umocowania w ten sposób stabilnego elementu sztucznego 
stawu biodrowego w kości udowej. Problemem występującym w rozwiązaniach ce-
mentowych jest utrata stabilności trzpienia, która może nastąpić na skutek procesów 
biomechanicznych będących efektem procesów tribologicznych [Cwanek 2009, Gie-
rzyńska 2002]. Na skutek zmiennych obciążeń sztucznego stawu biodrowego człowie-
ka następuje fizjologiczne przemieszczanie się trzpienia względem cementu kostnego 
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[Cwanek 2009], które nie przekracza 1 µm. Tego typu przemieszczenie powoduje 
ścinanie nierówności, a więc zmniejszanie chropowatości powierzchni trzpienia oraz 
cementu kostnego [Gierzyńska 2002], a w konsekwencji zwiększanie częstotliwości 
ruchów względnych oraz dalsze niszczenie trzpienia i cementu kostnego poprzez wy-
kruszanie zarówno cząstek metalu, jak i cząstek cementu. Poza tym na powierzch-
niach trzpienia mogą występować liczne zarysowania lub przeciwnie – wygładzone 
miejsca. Błędy w przeprowadzaniu zabiegu alloplastyki dotyczące zbyt luźnego osa-
dzenia części bliższej trzpienia oraz stabilnego osadzenia części dalszej w kości udowej 
lub nieanatomiczne umieszczenie trzpienia w kości udowej wpływa na przyspieszenie 
procesu zużywania zarówno trzpienia (włączając złamanie trzpienia), cementu kost-
nego jak też panewki [Madej 2002].

Cement kostny jest drugim, po polimerowej panewce, słabym elementem sztucz-
nego stawu biodrowego. Oddziaływanie produktów zużycia (w tym przypadku czą-
stek cementu kostnego) na przestrzeń okołostawową oraz mikroruchy trzpienia mogą 
osłabić połączenie: trzpień–cement–kość. Różnice w wartościach modułów spręży-
stości [Będziński 2011, Gierzyńska 2002, Kuś 1990] materiałów trzpienia, cementu 
kostnego oraz kości stanowią przyczynę powstawania dużych naprężeń w węźle tar-
cia: trzpień–cement–kość. Przemieszczanie się człowieka z wszczepionym sztucznym 
stawem biodrowym powoduje cykliczne oddziaływanie obciążeń oraz mikroruchy. 
Stanowi to bezpośrednią przyczynę wykruszania cząstek cementu kostnego oraz 
obniżenia stabilności układu: implant–kość. Problem dotyczy również węzła głowa– 
–panewka w przypadku rozwiązania cementowego, w którym element panewkowy 
mocowany jest w kości miednicy za pomocą cementu kostnego. W tym przypadku 
niekorzystnym zjawiskiem również jest migracja produktów zużycia w postaci cząstek 
wykruszonego cementu kostnego do jamy maziowej i przestrzeni okołokostnej, a na-
stępnie do naczyń limfatycznych. 

Głowy sztucznego stawu biodrowego zwykle wykonywane są z twardych mate-
riałów metalowych lub ceramicznych, tj. stopu tytanu, stopu kobaltu, ceramiki ko-
rundowej oraz ceramiki cyrkonowej [Niemczewska 2006].  

Pierwsze produkty zużycia metalowych głów powstają w momencie przepro-
wadzania zabiegu alloplastyki, gdzie uwolnione cząstki metalu łączą się na poziomie 
atomowym z białkami krwi, tworząc związki metalowo-białkowe, również o właś-
ciwościach immunologicznych [Cwanek 2009]. W trakcie zabiegu alloplastyki może 
również dojść do przypadkowego zanieczyszczenia cząstkami cementu kostnego wę-
zła tarcia głowa–panewka, co doprowadza do szybszego przebiegu procesu niszczenia 
elementów współpracujących – cząstki cementu wbite w miękki materiał panewki 
podczas wzajemnego przemieszczania mogą niszczyć (rysować) powierzchnię twar-
dego materiału głowy w procesie mikroskrawania.

Analiza charakterystyk powierzchni elementów węzła tarcia sztucznego stawu 
biodrowego głowa–panewka może wskazywać na zmiany (zmniejszenie w przypadku 
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głów lub zwiększenie w przypadku panewek parametrów chropowatości) [Cwanek 
2003, Liubimov 2001, Niemczewska 2017-3], które nastąpiły zarówno na skutek wza-
jemnego docierania w pierwszych fazach współpracy, jak również były wynikiem me-
chanizmów zużycia w późniejszych etapach procesu eksploatacji. Podobne zmiany 
w ukształtowaniu powierzchni (zmniejszenie parametrów chropowatości) odnoto-
wano w przypadku trzpieni [Podrez 2003].

Przedstawione procesy tribologiczne w sztucznym stawie biodrowym mogą się 
kumulować i niekorzystnie oddziaływać na jego funkcjonowanie w organizmie czło-
wieka, czyli biofunkcjonalność oraz trwałość. Dlatego ważna jest dalsza współpraca 
konstruktorów i lekarzy w celu stopniowego eliminowania nieprawidłowości w dro-
dze projektowania nowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

Warunkiem niezbędnym do spełnienia przy projektowaniu elementów sztuczne-
go stawu biodrowego jest możliwie dokładne odwzorowanie geometrii elementów 
naturalnego stawu biodrowego człowieka oraz dobór materiałów o specjalnych właś-
ciwościach, co zapewni jego prawidłową biofunkcjonalność.

Zależność między cechami materiałowymi i geometrycznymi a biofunkcjonalnoś-
cią sztucznego stawu biodrowego przedstawia rys. 4.12.
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Rys. 4.12. Zależność między cechami materiałowymi, cechami geometrycznymi a biofunkcjonalnością 
sztucznego stawu biodrowego [Balin 1997, Będziński 2011, Gierzyńska 2002, Gierzyńska 2004]
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Analiza przedstawionych zależności wskazuje, że na biofunkcjonalność sztucz-
nego stawu biodrowego, a konkretnie na odporność na przeciążenia, odporność na 
zużycie ścierne czy stopień ruchomości wpływają cechy materiałowe jak sprężystość, 
zdolności tłumienia drgań czy odporność na ścieranie oraz cechy geometryczne jak 
kształt i stereometria warstwy wierzchniej elementów trących, czyli dokładność wy-
miarowo – kształtowa i jakość powierzchni.

Metody operacyjne leczenia schorzeń stawu biodrowego stanowią jedną z naj-
częstszych i najbardziej upowszechnionych technik leczenia, z których część kończy 
się powikłaniami lub niepowodzeniem.

Źródła medyczne oraz dane statystyczne informują o liczbie oraz następstwie 
przeprowadzanych rocznie zabiegów alloplastyki [Niemczewska 2015-1]. Wyni-
ka z nich, że liczba przeprowadzanych zabiegów alloplastyki z każdym rokiem roś-
nie. Wiek osób oczekujących na wykonanie zabiegu alloplastyki z roku na rok się 
obniża. Przyczyną jest prowadzony tryb życia, zanieczyszczenie środowiska oraz 
obciążenie genetyczne. W 2015 roku OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development, z francuskiego Organisation de Coopération et de Développement  
Economiques OCDE – 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw) odnotowa-
ło średnio 161 zabiegów alloplastyki przypadających na 100 tysięcy populacji dane-
go kraju, z czego 6÷25% zabiegów kończy się niepowodzeniem (dane WHO – World  
Health Organization). W Polsce przeprowadzanych jest około 76 zabiegów na 100 ty-
sięcy populacji, co jest równoważne 4 miejscu od końca w statystykach OECD (Health 
Statistics 2013). Rośnie więc także liczba zabiegów reimplantacji (ponowny zabieg 
wymiany uszkodzonego sztucznego stawu biodrowego na nowy) związana z proce-
sem eksploatacji i zużywania elementów wszczepionego implantu ortopedycznego. 
Czas oczekiwania na zakwalifikowanie przez lekarza specjalistę do zabiegu alloplastyki 
wynosi średnio od 100 dni wzwyż, natomiast średni czas oczekiwania na realizację 
zabiegu alloplastyki dla pacjenta z listy – od 60 dni wzwyż, w Polsce ponad 200 dni. 
Koszt przeprowadzenia zabiegu wymiany stawu jest uzależniony od kraju i wg staty-
styk OECD wynosi od 6000 $ (Polska) do 47 000 $ (USA). 

Niezależnie od rodzaju zastosowanego rozwiązania sztucznego stawu biodrowe-
go wg danych z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) przewidziany czas eksploatacji 
po wszczepieniu wynosi w Polsce średnio 7 lat, podczas gdy w innych krajach docho-
dzi nawet do 15÷20 lat, co nie jest zadowalającym rozwiązaniem dla pacjentów poni-
żej 60 roku życia. Większość wszczepianych w Polsce sztucznych stawów biodrowych 
pochodzi od zagranicznych producentów. Placówki przeprowadzające zabieg allopla-
styki stawu biodrowego nie specyfikują przy zakupach cech jakościowych sztucznych 
stawów, a głównym kryterium ich wyboru jest cena. Tego typu podejście związane 
jest z dużym prawdopodobieństwem powikłań i koniecznością przeprowadzania re-
implantacji. Z punktu widzenia pacjenta podstawowym kryterium wyboru sztuczne-
go stawu biodrowego powinno być założenie, że wszczepiany zamiennik powinien być 
jedynym i ostatnim. 
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Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że problem ma wymiar świa-
towy i ewoluuje w czasie. Ponadto przytoczone liczby nie są znikome i podkreślają 
wagę problemu zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i technologii. Stąd ważnym 
aspektem jest poszukiwanie rozwiązań, które byłyby dostępne dla wszystkich ocze-
kujących na zabieg alloplastyki stawu biodrowego, pod względem konstrukcyjnym, 
funkcjonalnym, a przede wszystkim finansowym.

Należy podkreślić, że z jednej strony geometria elementów oraz stosowane ma-
teriały wykorzystywane w konstruowaniu sztucznych stawów biodrowych uległy mo-
dyfikacjom, podwyższając jakość i poprawiając ich funkcjonalność. Jednak z drugiej 
strony w dalszym ciągu istnieją problemy, których nie udało się rozstrzygnąć. Istnieje 
konieczność większego zainteresowania lekarzy i konstruktorów przypadkami ucho-
dzącymi za nietypowe (oryginalne), m.in.:

 – dobór i implantowanie sztucznych stawów biodrowych pacjentom o poważnym 
zniekształceniu biernej części narządu ruchu człowieka, np. zwichnięcie stawu 
biodrowego,

 – choroba nowotworowa kości.
W rozwiązywaniu tego typu problemów odwzorowanie geometrii naturalnego 

stawu biodrowego powinno opierać się przede wszystkim na zachowaniu podobień-
stwa wymiarów elementów składowych sztucznego stawu biodrowego z wymiarami 
naturalnego stawu biodrowego pacjenta, któremu ma zostać wszczepiony implant. 
Zapewni to ścisłe dopasowanie implantu ortopedycznego do układu kostnego po-
szkodowanego pacjenta (implanty anatomicznie dopasowane). Procedura projek-
towania sztucznego stawu biodrowego człowieka, indywidualnie i anatomicznie 
dopasowanego, powinna obejmować [Gierzyńska 2002, Ryniewicz 2002]: badanie 
tomograficzne CT stawu biodrowego w celu zobrazowania tkanek kostnych pacjen-
ta, konwersję obrazów z CT do systemu CAD, geometryczne modelowanie struktur 
tkankowych na podstawie otrzymanych obrazów, projektowanie elementów sztucz-
nego stawu biodrowego – implantu ortopedycznego, a więc trzpienia, panewki oraz 
głowy, analizę układu kość–implant w celu ostatecznego dopasowania elementów 
implantu. 

Procedura jest kosztowna, ale bez porównania bardziej trafiona niż dotychcza-
sowe rozwiązania i idące za nimi negatywne konsekwencje.

4.2.4. Podsumowanie – zdefiniowanie problemu badawczego

Przedstawione zagadnienia opisujące w sposób ogólny układ kostno-stawowy 
człowieka zwracają szczególną uwagę na staw biodrowy, który pomimo swej natural-
nej, biologicznej doskonałości ma swoją granicę trwałości i niezawodności. Po prze-
kroczeniu tej granicy, podobnie jak w przypadku większości obiektów technicznych, 
staw biodrowy zaczyna tracić swoje pierwotne funkcje. 
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Jednym z ważniejszych kierunków, w którym powinna podążać medycyna wspo-
magana techniką, staje się poszukiwanie nowych rozwiązań, dzięki którym możliwe 
będzie odtwarzanie zaburzonej lub utraconej funkcjonalności naturalnego stawu 
biodrowego. 

Sztuczny staw biodrowy stosowany jako zamiennik uszkodzonego naturalnego 
stawu biodrowego jest najlepszym i zarazem najbardziej skutecznym jak do tej pory 
rozwiązaniem, chociaż z ograniczoną trwałością. Za ograniczoną trwałość sztucznego 
stawu biodrowego odpowiadają procesy tribologiczne, głównie w węźle tarcia głowa– 
–panewka; w dalszym ciągu jest to problem nierozwiązany. 

Dane statystyczne pokazują, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na sztucz-
ny staw biodrowy. Wysokie wymagania stawiane przez medycynę materiałom stoso-
wanym na elementy sztucznego stawu biodrowego sprawia, że stosowane obecnie 
materiały należą do najdroższych wytwarzanych przez człowieka. Pojawia się zatem 
konieczność dalszego poszukiwania rozwiązań na skojarzenie materiałowe węzła tar-
cia głowa–panewka oraz dobór odpowiedniego procesu technologicznego (techniki 
wytwarzania, operacji i zabiegów obróbki końcowej) tak, aby trwałość wadliwego 
węzła tarcia sztucznego stawu biodrowego człowieka była możliwie najdłuższa. 

Zastosowanie nowych materiałów w technice medycznej wymusza prowadze-
nie wielu badań – biomedycznych, technologiczno-eksploatacyjnych oraz klinicznych. 
Przyjęcie odpowiedniej metodyki badań (zdefiniowanie celu badań oraz programu 
badań, dobór metod badawczych, sposobu analizy wyników oraz wnioskowania) sta-
wowi klucz do rozwiązania zdefiniowanego problemu badawczego oraz uzyskania 
wytycznych dotyczących konstruowania, techniki wytwarzania oraz warunków eks-
ploatowania obiektu badań. W przypadku sztucznego stawu biodrowego człowieka 
mogą to być wytyczne, których uwzględnienie wpłynie na wydłużenie czasu jego 
funkcjonowania w organizmie człowieka (biofunkcjonalność).

4.3. cel i program badań
Z funkcjonowaniem sztucznego stawu biodrowego człowieka wiąże się wiele 

złożonych problemów, których do dnia dzisiejszego nie udało się rozwiązać. Z jednej 
strony uważa się, że główny problem biofunkcjonalności stanowi węzeł tarcia głowa– 
–panewka, który narażony jest na największe obciążenia i uszkodzenia mechaniczne. 
Z drugiej strony podejmowane próby znalezienia optymalnego rozwiązania mate-
riałowo-konstrukcyjnego nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, czego konsekwen-
cją jest konieczność przeprowadzania zabiegów rewizyjnych (reimplantacji) całego 
sztucznego stawu biodrowego po kilkuletnim lub kilkunastoletnim okresie użytkowa-
nia lub jednego z komponentów, w większości przypadków – panewki.

Rozpatrując problematyczny węzeł tarcia głowa–panewka sztucznego stawu bio-
drowego jako system tribologiczny, należy zwrócić uwagę, że na przebieg procesów 
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tribologicznych (proces tarcia oraz jego skutki – proces zużywania) ma wpływ wie-
le czynników (rys. 3.11), w tym: geometria wynikająca z procesu technologicznego 
(charakterystyka powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących), zastosowane 
materiały (skład chemiczny, właściwości materiałowe), warunki procesu eksploatacji 
(kinematyka, dynamika i otoczenie) oraz czas.

Prowadzenie skutecznych badań systemów tribologicznych celem określenia naj-
lepszych rozwiązań pod względem trwałości wymaga zastosowania podejścia wielo-
wątkowego. Jednakże wykonanie szczegółowych i powtarzanych badań, przyjmując 
różne wartości wymienionych czynników, pomiary i analiza przebiegu procesów są 
czasochłonne i kosztowne. Z tego względu racjonalny program badań powinien obej-
mować ograniczoną liczbę czynników w wąskim zakresie zmian wartości parametrów 
je charakteryzujących.

Z wszystkich wymienionych czynników mających wpływ na trwałość systemu tri-
bologicznego, jaki tworzy węzeł tarcia głowa–panewka sztucznego stawu biodrowe-
go, najmniej zainteresowania okazano badaniom charakterystyk powierzchni warstwy 
wierzchniej elementów trących.

Wobec powyższego za cel badań w ramach monografii przyjęto określenie:
 – wpływu parametrów procesu technologicznego (obróbki końcowej) na charak-

terystykę powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej, 
 – wpływu charakterystyki powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej na 

charakterystyki tribologiczne węzła tarcia (przebieg procesów tarcia i zużywania) 
w ramach badań tarciowo-zużyciowych (wstępnych – modelowych oraz weryfi-
kujących – symulacyjnych badań tribologicznych),

 – wpływu charakterystyki powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej na 
charakterystykę powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej. 

 – mechanizmów i produktów zużycia elementów trących w badanych systemach 
tribologicznych.
Prowadzenie obserwacji procesów tribologicznych podczas eksploatacji sztucz-

nego stawu biodrowego człowieka, podobnie jak w przypadku maszyn i urządzeń, 
jest skomplikowane i ograniczone z uwagi na brak dostępu do strefy tarcia. Dlatego 
postęp w poprawianiu charakterystyk tribologicznych determinowany jest głównie 
przez rozwój metod badań laboratoryjnych umożliwiający m.in. uzyskiwanie postępu 
w charakteryzowaniu powierzchni warstwy wierzchniej. 

Program badań dla zdefiniowanego celu badań został podzielony na dwie części, 
z których każda obejmowała cztery obszary zagadnień – rys. 4.13:

 – technologię obróbki końcowej (operacje i zabiegi dokładnej i bardzo dokładnej 
obróbki ściernej) materiałów trudnoskrawalnych (ceramika mono- i polikrysta-
liczna, stop tytanu) – kształtowanie technologicznej warstwy wierzchniej (TWW), 
zapewniające wymaganą dokumentacją techniczną charakterystykę powierzchni, 

 – charakterystykę powierzchni otrzymanej w wyniku procesu technologiczne-
go i przyjętej technologii obróbki końcowej – analiza ilościowa i jakościowa 
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ukształtowania powierzchni (struktura geometryczna – stereometria) oraz właś-
ciwości funkcjonalne technologicznej warstwy wierzchniej (TWW), 

 – charakterystyki tribologiczne wynikające z warunków procesu eksploatacji (mo-
delowe i symulacyjne badania tribologiczne) – przekształcanie technologicznej 
warstwy wierzchniej (TWW) w eksploatacyjną warstwę wierzchnią (EWW),

 – charakterystykę powierzchni otrzymanych w wyniku procesu eksploatacji i przy-
jętej metody eksperymentalnych badań tribologicznych – analiza ilościowa i ja-
kościowa ukształtowania powierzchni (struktura geometryczna – stereometria) 
oraz właściwości tribologiczne eksploatacyjnej warstwy wierzchniej (EWW).

CHARAKTERYZOWANIE POWIERZCHNI WARSTWY WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW TRĄCYCH 

TECHNIKA WYTWARZANIA ELEMENTÓW TRĄCYCH: PŁYTEK I TRZPIENI        
TECHNOLOGIA OBRÓBKI KOŃCOWEJ ELEMENTÓW WĘZŁA TARCIA PŁYTKA–TRZPIEŃ (ROZDZIAŁ 4.6.1.1)        

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI TECHNOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ PŁYTEK I TRZPIENI        
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI TWW PŁYTEK I TRZPIENI – STEREOMETRIA, WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE (ROZDZIAŁ 4.6.1.2)         

BADANIA TARCIOWO-ZUŻYCIOWE W WĘŹLE TARCIA PŁYTKA–TRZPIEŃ          
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE WĘZŁA TARCIA PŁYTKA–TRZPIEŃ (ROZDZIAŁ 4.6.1.3)       

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ PŁYTEK I TRZPIENI        
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI EWW PŁYTEK I TRZPIENI – STEREOMETRIA, WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE (ROZDZIAŁ 4.6.1.4)         

PODSUMOWANIE BADAŃ MODELOWYCH    

BADANIA MODELOWE 

BADANIA SYMULACYJNE 

WNIOSKI 

TECHNIKA WYTWARZANIA ELEMENTÓW TRĄCYCH: GŁÓW I PANEWEK     
TECHNOLOGIA OBRÓBKI KOŃCOWEJ ELEMENTÓW WĘZŁA TARCIA GŁOWA–PANEWKA (ROZDZIAŁ 4.6.2.1)         

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI TECHNOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ GŁÓW I PANEWEK         
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI TWW GŁÓW I PANEWEK – STEREOMETRIA, WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE (ROZDZIAŁ 4.6.2.2)          

BADANIA TARCIOWO-ZUŻYCIOWE W WĘŹLE TARCIA GŁOWA–PANEWKA         
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE WĘZŁA TARCIA GŁOWA–PANEWKA (ROZDZIAŁ 4.6.2.3)      

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ GŁÓW I PANEWEK        
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI EWW GŁÓW I PANEWEK – STEREOMETRIA, WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE (ROZDZIAŁ 4.6.2.4)         

PODSUMOWANIE BADAŃ SYMULACYJNYCH  
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Rys. 4.13. Schemat programu badań, analizy wyników i wnioskowania

Dwa pierwsze obszary badań odnoszą się do procesu technologicznego i kształ-
towania technologicznej warstwy wierzchniej (stereometria TWW oraz właściwości 
funkcjonalne), a dwa kolejne – do procesu eksploatacji i kształtowania eksploata-
cyjnej warstwy wierzchniej (charakterystyki tribologiczne oraz stereometria EWW 
i właściwości tribologiczne – mechanizmy i produkty zużycia).

Korelacja pomiędzy procesem technologicznym i charakterystyką powierzch-
ni technologicznej warstwy wierzchniej a przebiegiem procesów tarcia i zużywania 
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(charakterystyki tribologiczne) oraz charakterystyką powierzchni eksploatacyjnej 
warstwy wierzchniej, przy uwzględnieniu warunków procesu eksploatacji (modelowe 
i symulacyjne) została wyznaczona na podstawie badań ukształtowania powierzchni 
warstwy wierzchniej oraz badań tarciowo-zużyciowych (badań tribologicznych) two-
rzących dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploata-
cyjnej warstwy wierzchniej elementów trących.

Realizacja programu badań pozwoliła na poznanie, wyjaśnienie i uzupełnienie 
luk występujących w prowadzeniu kompleksowych i komplementarnych badań po-
wierzchni warstwy wierzchniej elementów trących.

4.4. obiekty badań
Wybór materiałów na elementy węzła tarcia oraz warunków procesu techno-

logicznego obróbki, w którym następuje kształtowanie charakterystyk powierzchni 
technologicznej warstwy wierzchniej elementów trących powinien zapewniać jak naj-
lepsze ich funkcjonowanie, a przez to odpowiednią trwałość systemu tribologicznego 
i niezawodność obiektu technicznego. 

4.4.1. materiały na elementy trące
Badaniom poddano skojarzenia materiałowe typu: ceramika–polimer oraz metal 

(stop tytanu)–polimer. Charakterystykę materiałów, obejmującą skład chemiczny oraz 
wybrane właściwości mechaniczne przedstawiono w tabeli 4.2. 

Na elementy typu płytka i głowa wybrano monokrystaliczny materiał cera-
miczny (MON), polikrystaliczny materiał ceramiczny (POL) oraz stop tytanu (TyT). 
Wymienione materiały uzyskały pozytywne wyniki badań biomedycznych [Gawlik 
2007] potwierdzone certyfikatami medycznymi, stąd możliwe jest ich zastosowanie 
w technice medycznej na elementy implantów ortopedycznych, w szczególności na 
głowy sztucznego stawu biodrowego. Natomiast na elementy typu trzpień i panewka 
wybrano materiał polimerowy (wysokocząsteczkowy polietylen PE – UHMW), którego 
zastosowanie w technice medycznej również potwierdza certyfikat medyczny.

Materiały MON, POL i TyT, ze względu na specjalne właściwości (m.in. wyso-
ką wytrzymałość zmęczeniową, odporność na zużycie korozyjne, ograniczoną masę 
i gęstość) należą do materiałów trudnoskrawalnych. Charakterystyka badanych ma-
teriałów pozwala stwierdzić, że POL, w porównaniu z pozostałymi materiałami (MON 
i TyT), odznacza się największą gęstością materiału ρ oraz wytrzymałością na zginanie 
σz dwukrotnie większą od MON, ale niewiele mniejszą od TyT. W przypadku twardych 
materiałów ceramicznych moduł younga E jest większy dla MON, o mniejszej kry-
tycznej odporności na kruche pękanie K1C. Takie właściwości materiałów sprawiają, 
że dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki wytwarzania oraz operacji i zabiegów 
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obróbki końcowej powierzchni elementów płytki i głowy możliwe jest uzyskanie od-
powiednich charakterystyk tribologicznych, tj. małej wartości współczynnika tarcia 
oraz intensywności zużywania elementu polimerowego, odpowiednio trzpienia w ba-
daniach modelowych i panewki w badaniach symulacyjnych.

Tabela 4.2.  Materiały na elementy trące – charakterystyka [Dobrovinskaja 2002, Niemczewska 2006, 
Niemczewska 2015-2, Novikov 2011]

materiał
Charakterystyka

skład chemiczny właściwości

ceramika 
monokrystaliczna
α–Al2O3

MON

osnowa – Al2O3 
Fe2O3 < 0,05%,  
Cr2O3 < 0,03%
TiO2 < 0,01%

 – gęstość ρ [g/cm3]
 – wytrzymałość na zginanie σz [MPa]
 – moduł young’a E [GPa]
 – odporność na kruche pękanie K1C 

[MPa.m1/2]

3,992
>400

400

3,5÷5,6

ceramika 
polikrystaliczna
ZrO2

POL

osnowa – ZrO2

y2O3 (5,3±0,2%)
Al2O3 < 0,05%,  
Fe2O3 < 0,01%,  
SiO2 < 0,02%

 – gęstość ρ [g/cm3]
 – wytrzymałość na zginanie σz [MPa]
 – moduł young’a E [GPa]
 – odporność na kruche pękanie K1C 

[MPa.m1/2]

6,05
850
209

8÷11

stop tytanu
Ti-6,5Al-1,3Si-2Zr

TyT

osnowa – Ti (88,0%)
Al < 6,5%, 
Si < 1,3%, 
Zr < 2,0%

 – gęstość ρ [g/cm3]
 – wytrzymałość na zginanie σz [MPa]
 – moduł young’a E [GPa]

4,43
900
114

polimer (polietylen)
PE – UHMW

PE
C > 90%
O < 10%

 – gęstości ρ [g/cm3]
 – granica plastyczności Re [N/mm2]
 – naprężenia zrywające Ru [N/mm2]
 – moduł young’a E [GPa]

0,937
23,2
65,7

0,3÷0,6

Pozytywnie wyniki badań biomedycznych potwierdzone odpowiednimi certyfika-
tami stanowią jedynie pierwszy krok do możliwości zastosowania materiału w tech-
nice medycznej. Drugim ważnym krokiem w procedurze wprowadzania materiałów 
do zastosowania na elementy trące jest przeprowadzenie wnikliwych laboratoryjnych 
badań technologiczno-eksploatacyjnych, które można zakwalifikować jako badania 
in vitro. Natomiast ostatnim krokiem powinno być przeprowadzenie badań in vivo 
na organizmach żywych, którym wszczepia się prototypowe elementy, a następnie 
prowadzi obserwacje. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prototypowe elementy 
mogą stać się przedmiotem użytkowania jako części zamienne uszkodzonych narzą-
dów ruchu człowieka. 
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W ramach opracowanej metodyki badań skupiono się wyłącznie na drugim kro-
ku dotyczącym badań technologiczno-eksploatacyjnych prowadzonych w warunkach 
laboratoryjnych in vitro. 

4.4.2. Proces technologiczny obróbki elementów trących 
Proces technologiczny, podczas którego kształtowane były zarówno elementy ce-

ramiczne i metalowe, jak i elementy polimerowe, obejmował kilka etapów – rys. 4.14. 

ELEMENTY TRĄCE, GOTOWE DO BADAŃ 

PŁYTKI I GŁOWY: 
ŚCIERNA OBRÓBKA SPOJONYM ŚCIERNIWEM 
ŚCIERNA OBRÓBKA LUŹNYM ŚCIERNIWEM 
POLEROWANIE 

OBRÓBKA KOŃCOWA 
NADANIE WYMAGANEJ DOKŁADNOŚCI WYMIAROWO-KSZTAŁTOWEJ    

I JAKOŚCI POWIERZCHNI WARSTWY WIERZCHNIEJ 

TRZPIENIE I PANEWKI: 
OBRÓBKA SKRAWANIEM 
POLEROWANIE  

PŁYTKI I GŁOWY: 
CERAMIKA MONOKRYSTALICZNA MON 
CERAMIKA POLIKRYSTALICZNA POL 
METAL - STOP TYTANU TYT 

PRZYGOTOWANIE PÓŁFABRYKATÓW DO OBRÓBKI KOŃCOWEJ 

TRZPIENIE I PANEWKI: 
POLIMER PE 

Rys. 4.14. Etapy procesu technologicznego obróbki

W pierwszym etapie procesu formowane były półfabrykaty, które następnie 
w procesie obróbki końcowej (dokładnej i bardzo dokładnej) poddawane były kształ-
towaniu w taki sposób, aby uzyskać wymaganą dokumentacją techniczną lub normą 
charakterystykę warstwy wierzchniej.

W przypadku rozpatrywanych materiałów trudnoskrawalnych, z których zostały 
wykonane elementy do eksperymentalnych badań tribologicznych, zastosowano ob-
róbkę ścierną spojonym ścierniwem (szlifowanie) oraz luźnym ścierniwem (docieranie 
z polerowaniem). Przyjęte operacje i zabiegi obróbki końcowej zapewniły osiągnięcie 
wymaganej dokładności wymiarowo-kształtowej oraz jakości powierzchni, co nie było 
możliwe do osiągnięcia w pierwszym etapie procesu technologicznego.
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W kształtowaniu ubytkowym materiałów trudnoskrawalnych ważną rolę odgry-
wają uszkodzenia warstwy wierzchniej będące następstwem oddziaływania ośrodka 
ściernego. Wiąże się to bezpośrednio z mechanizmem rozdzielania materiału, czyli 
mikroskrawaniem. Stąd defekty powstałe w początkowych etapach procesu techno-
logicznego stopniowo powinny być zmniejszane bądź, na ile to możliwe, eliminowane 
w kolejnych operacjach i zabiegach obróbki ściernej.

W procesie technologicznym obróbki materiałów trudnoskrawalnych istotną rolę 
odgrywa również trwałość narzędzia. Powszechnie stosowanym materiałem ściernym 
jest diament. Wysoka wytrzymałość i kruchość diamentowego ziarna (w procesie 
szlifowania) oraz mikroziarna (w procesie docierania z polerowaniem) zapewnia od-
nawianie krawędzi skrawających w sposób ciągły oraz pracę w warunkach samo-
ostrzenia. Specjalne właściwości diamentu gwarantują wysoką wydajność obróbki 
bardzo dokładnej oraz jakość powierzchni obrobionej [Niemczewska 2006].

Do przeprowadzenia zabiegów obróbki ściernej spojonym ścierniwem wykorzy-
stano syntetyczne ziarno diamentowe o najbardziej rozwiniętej powierzchni i naj-
większej kruchości (ASO). Natomiast do zabiegów obróbki luźnym ścierniwem wyko-
rzystano syntetyczne mikroziarna diamentowe o przeciętnej zdolności ściernej (ASM). 
Szczegóły procesu obróbki końcowej elementów ceramicznych i metalowych (płytek 
i głów) podano w rozdziale 4.6.

W przypadku elementów polimerowych (trzpieni i panewek) zastosowano ob-
róbkę skrawaniem – toczenie. Uzyskanie wymaganej jakości powierzchni roboczych 
trzpienia i panewki wymagało dodatkowo zastosowania polerowania filcem.

4.5. metody badań powierzchni warstwy wierzchniej 
elementów trących

Do badań powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących, zgodnie z kon-
cepcją dualnego systemu charakteryzowania powierzchni warstwy wierzchniej ele-
mentów trących, wykorzystano komplementarne metody badawcze obejmujące 
badania ukształtowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej oraz badania tarciowo-zużyciowe. 

4.5.1. badania ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej
Przyjęty program badań powierzchni warstwy wierzchniej (rys. 4.13) obejmował 

badania ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej i eksplo-
atacyjnej warstwy wierzchniej elementów trących węzła tarcia płytka–trzpień oraz 
węzła tarcia głowa–panewka. 

Zgodnie z przedstawionymi w pierwszych rozdziałach monografii zagadnienia-
mi przeprowadzenie kompleksowych badań ukształtowania powierzchni warstwy 
wierzchniej wymaga zastosowania komplementarnych metod pomiaru wielkości 



4.  METODyKA BADAŃ POWIERZCHNI WARSTWy WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW TRĄCyCH ... 95

charakteryzujących ukształtowanie powierzchni warstwy wierzchniej, czyli tzw. 
multisensoryki. 

Charakter ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej oraz jej właściwości 
funkcjonalne określono na podstawie wyników badań otrzymanych dzięki wykorzy-
staniu: współrzędnościowej maszyny pomiarowej – coordinate measuring machine 
CMM, skaningowego mikroskopu elektronowego – scanning electrone microscope SEM 
sprzężonego z mikroanalizatorem rentgenowskim – energy dispersive X-ray spectrosco-
py EDS, mikroskopu optycznego – optical microscope OM, mikroskopu interferencyj-
nego światła białego – white light interference microscope WLIM oraz mikroskopu sił 
atomowych – atomic force microscope AFM.

Każdy z wymienionych przyrządów pomiarowych charakteryzują odmienne ce-
chy, które odzwierciedlają ich wady i zalety. Zapewnienie kompleksowego podej-
ścia do problematyki trwałości systemu tribologicznego w odniesieniu do charak-
terystyki powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących gwarantuje wybór 
metod pomiaru i przyrządów pomiarowych oparty na doświadczeniu w prowadze-
niu prac badawczych [Niemczewska 2014-2, Niemczewska 2014-3, Niemczewska  
2015-2].

współrzędnościowa maszyna Pomiarowa (Coordinate Measuring Machine – CMM) 
umożliwia wyznaczenie zarówno odchyłki kształtu (okrągłości) dla poszczególnych 
przekrojów elementów o zarysie sferycznym, jak również odchyłki sferyczności dla 
mierzonego elementu oraz wybór metody wyznaczania elementu odniesienia – 
w przypadku badanych elementów – głów i panewek z uwagi na konieczność wy-
znaczenia odchyłek kształtu wykorzystano metodę minimalnej strefy zwaną również 
metodą Czebyszewa. 

Badania dokładność wymiarowo-kształtowej (odchyłka okrągłości i mapa odchy-
łek) elementów o zarysie sferycznym (głów i panewek) przeprowadzono w akredy-
towanym Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej na 
Współrzędnościowej Maszynie Pomiarowej PMM 12106 firmy Leitz (obecnie Hexa-
gon). Maszyna posiada zakres pomiarowy 1200×1000×600 mm i wyposażona została 
w głowicę skaningową umieszczoną w komorze z klimatyzacją precyzyjną, która po-
zwala na utrzymanie warunków otoczenia w przestrzeni pomiarowej 20 ± 0,05°C oraz 
gradientach czasowych na poziomie 0,05 K/h i 0,1 K/24 h.

W badaniach dokładność wymiarowo-kształtowej głów i panewek wykorzystano 
końcówkę pomiarową o średnicy 5 mm, co było uwarunkowane z jednej strony speł-
nieniem wymogu związanego z doborem średnicy kulki pomiarowej w odniesieniu 
do średnicy mierzonego obiektu (20%), z drugiej strony – koniecznością zapewnienia 
odpowiedniej sztywności systemu pomiarowego. Wyznaczony błąd graniczny do-
puszczalny kształtu MPE, zgodnie z normą ISO 10360-5:2010, dla takiej konfiguracji 
wyniósł 0,6 µm, co pozwoliło dopuścić system do wyznaczenia odchyłek kształtu ba-
danych elementów.
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Odchyłkę okrągłości wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów zgodnie ze 
strategią pomiaru oraz rozłożeniem punktów wskazanych w normie [ASTMF-2].

Zaletą CMM jest zarówno uniwersalność, jak również dokładność pomiarów. 
Wadą związaną ze stykowym charakterem pomiaru jest brak możliwości pomiaru ma-
teriałów miękkich oraz w przypadku pomiaru powierzchni swobodnych konieczność 
stosowania specjalnych metod pozwalających na uwzględnienie promienia końcówki 
pomiarowej, co wpływa na ostateczną dokładność identyfikacji punktu styku, a co za 
tym idzie – na ostateczną dokładność pomiaru.

mikroskop optyczny (Optical Microscope – OM) z cyfrowym zapisem obrazu 
umożliwia obserwację i obrazowanie powierzchni elementów o złożonych kształtach 
(elementy o zarysie sferycznym, wypukłe oraz wklęsłe). 

Badania charakteru rozmieszczenia produktów zużycia na powierzchniach płytek 
i głów, sposobu niszczenia powierzchni roboczej elementów polimerowych (trzpieni 
i panewek) oraz charakteru ukształtowania powierzchni wewnętrznej panewek prze-
prowadzono w Zakładzie Tribologii Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Rado-
miu na mikroskopie optycznym MM 40/L3FA firmy Nikon. Mikroskop wyposażony 
został w system do akwizycji i obróbki cyfrowej obrazu MultiScanBase v.8 oraz zestaw 
obiektywów. 

Zaletą OM jest możliwość obserwowania dużych, w porównaniu z innymi meto-
dami, obszarów na powierzchniach badanych elementów. Wadą natomiast jest prob-
lem z uwidocznieniem charakterystyk powierzchni o małych wartościach parametrów 
chropowatości, a więc powierzchni obrobionej o wysokiej jakości powierzchni tech-
nologicznej warstwy wierzchniej.

Skaningowy Mikroskop elektronowy (Scanning Electron Microscope – SEM) z emi-
sją polową umożliwia obserwację i obrazowanie charakteru ukształtowania (morfo-
logię) powierzchni warstwy wierzchniej oraz analizę składu chemicznego. 

Badania charakteru ukształtowania powierzchni technologicznej i eksploatacyj-
nej warstwy wierzchniej elementów trących, rozmieszczenia produktów zużycia na 
powierzchniach płytek i głów, sposobu niszczenia powierzchni roboczej elementów 
polimerowych (trzpieni i panewek) przeprowadzono w akredytowanym Laboratorium 
Skaningowej Mikroskopii Elektronowej w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materia-
łowej PAN w Krakowie na skaningowym mikroskopie elektronowym FEI Quanta 3D 
FEGSEM. Trzy tryby pracy mikroskopu, jak niska próżnia (LV-SEM – Low Vacuum Scan-
ning Electron Micrsoscope), wysoka próżnia (C-SEM – Conventional Scanning Electron 
Microscope) oraz tryb środowiskowy (E-SEM – Environmental Scanning Electron Micro-
scope) pozwalają na prowadzenie badań materiałów przewodzących jak też nieprze-
wodzących, np. ceramiki czy polimeru.

Zaletą SEM jest bardzo dobra rozdzielczość oraz jakość uzyskiwanych obrazów. 
Wadą natomiast jest konieczność stosowania próżni oraz nieduży zakres pomiarowy 
w osi z.
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Mikroanalizator Rentgenowski (Energy Dispersive X-ray Spetroscopy EDS) umoż-
liwia detekcję pierwiastków od berylu do uranu, w wyniku czego powstaje widmo 
promieniowania rentgenowskiego charakterystyczne dla danego pierwiastka (analiza 
jakościowa i ilościowa). 

Badania powierzchni filtrów, przez które następowało doprowadzanie i odpro-
wadzanie środka smarowego do i ze strefy tarcia oraz identyfikację produktów zu-
życia przeprowadzono w Zakładzie Tribologii Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 
w Radomiu na mikroanalizatorze rentgenowskim EDS firmy Thermo Scientific sprzę-
żonym ze skaningowym mikroskopem elektronowym SU-70 firmy Hitachi (SEM/EDS). 
Wszystkie mikroanalizy wykonane zostały metodą bezwzorcową pod napięciem przy-
śpieszającym 15 kV. 

Elementy wykonane z materiałów nieprzewodzących (ceramiki i polimeru) przed 
badaniami EDS zostały napylone warstwą węgla za pomocą napylarki BAL-TEC SCD 
050 Sputter Coater.

mikroskop interferencyjny światła białego (White Light Interference Microscope – 
WLIM) umożliwia przeprowadzenie badań ukształtowania powierzchni (stereometrii) 
warstwy wierzchniej z ultrawysoką rozdzielczością wertykalną, do 10 pm (niezależnie 
od zastosowanego powiększenia).

Badania ukształtowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej polegające na pomiarze wielkości (parametrów i funkcji) charakteryzu-
jących to ukształtowanie przeprowadzono w Zakładzie Tribologii Instytutu Technolo-
gii Eksploatacji – PIB w Radomiu na mikroskopie interferencyjnym Talysurf CCI Lite 
firmy Taylor Hobson. Mikroskop wyposażony został w zestaw obiektywów Mirou 
5x, 10x, 20x, 50x oraz kamerę CCD, za pomocą której dokonywana jest akwizycja 
danych pomiarowych. Niezależnie od zastosowanego obiektywu, powierzchnia zmie-
rzona zawiera 1024x1024 punktów pomiarowych. Analizę wielkości zmierzonych 
z wykorzystaniem WLIM umożliwia specjalistyczne oprogramowanie komputerowe 
TalyMap v.7.

W badaniach powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej 
elementów trących zastosowano obiektyw Mirou 10x, uzyskując pojedynczy obszar 
zmierzonej powierzchni 1,65x1,65 µm.

Zaletą WLIM jest szybkość wykonania pomiaru, dokładność skanowania oraz 
bardzo dobra rozdzielczość pionowa do 0,01 nm przy zakresie pomiarowym w osi 
z do 2,2 mm. Wadą natomiast są tzw. niezmierzone punkty pomiarowe, co wiąże się 
z trudnością pomiaru pochylonych fragmentów powierzchni oraz stromymi zboczami 
mikronierówności.

mikroskop sił atomowych (Atomic Force Microscope – AFM) umożliwia uzyska-
nie obrazu powierzchni ze zdolnością rozdzielczą rzędu nm dzięki wykorzystaniu sił 
oddziaływań międzyatomowych van der Waalsa. AFM pracuje w dwóch trybach: kon-
taktowym i bezkontaktowym. 
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Badania charakteru ukształtowania powierzchni technologicznej i eksploatacyj-
nej warstwy wierzchniej w nanoskali przeprowadzono w Zakładzie Tribologii Instytutu 
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu na mikroskopie sił atomowych Q-Scope 
250 firmy Quesant Instrument Corporation, który umieszczono w komorze izolu-
jącej zakłócenia zewnętrzne (fale akustyczne i wibracje). Wszystkie badania wy-
konane zostały w opcji wavemode, a pojedynczy obszar zmierzonej powierzchni 
wynosił 50x50 µm.

Zaletą AFM jest bardzo dobra rozdzielczość w osi z oraz jakość uzyskiwanych 
obrazów. Wadą natomiast są ograniczone możliwości badań (np. problem z pomia-
rem powierzchni wnętrza panewki) oraz mały zakres pomiarowy w osiach x i y – pole 
skanowania nie większe niż 100x100 µm.

Jakościową analizę ukształtowania powierzchni technologicznej oraz eksploa-
tacyjnej warstwy wierzchniej przeprowadzono na podstawie graficznych obrazów 
otrzymanych za pomocą OM, WLIM, SEM i AFM. Natomiast ilościową analizę ukształ-
towania powierzchni warstwy wierzchniej przeprowadzono na podstawie wyników 
pomiarów wielkości (parametrów i funkcji) charakteryzujących ukształtowanie po-
wierzchni warstwy wierzchniej otrzymanych za pomocą CMM, WLIM, SEM/EDS 
i opracowanych z użyciem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 

Wykorzystanie wymienionych przyrządów pomiarowych pozwoliło na zebranie 
komplementarnych informacji na temat ukształtowania powierzchni technologicznej 
i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów trących. 

Analiza wyników, w przypadku badań powierzchni kształtowanych w procesie 
technologicznym, umożliwiła opracowanie charakterystyk powierzchni technologicz-
nej warstwy wierzchniej elementów trących obejmujące charakter ukształtowania 
powierzchni (strukturę geometryczną powierzchni – stereometrię) oraz jej właści-
wości funkcjonalne. 

W trakcie pracy węzła tarcia, zarówno w skojarzeniu płytka–trzpień, jak też głowa– 
–panewka, pozostające we wzajemnym styku powierzchnie technologicznej warstwy 
wierzchniej elementów trących poddawane były działaniu siły tarcia. Początkowo, na 
etapie wzajemnego docierania i później, w trakcie procesu eksploatacji, następowało 
stopniowe zużywanie tribologiczne powierzchni elementów polimerowych, czemu 
towarzyszyło generowanie produktów zużycia. 

Z tego względu analiza wyników, w przypadku badań powierzchni kształtowanych 
w procesie eksploatacji podczas badań tarciowo-zużyciowych (modelowych i symula-
cyjnych badań tribologicznych), umożliwiła opracowanie charakterystyk powierzch-
ni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów trących obejmujące charakter 
ukształtowania powierzchni oraz jej właściwości tribologiczne, w tym mechanizmy 
i produkty zużycia. 
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4.5.2. badania tarciowo-zużyciowe 
Badania tarciowo-zużyciowe, w przypadku materiałów przeznaczonych do zasto-

sowania w technice medycznej, w tym na implanty ortopedyczne, powinny przebie-
gać dwuetapowo [Niemczewska 2015-2]. Pierwszy etap stanowią tzw. modelowe ba-
dania tribologiczne, które prowadzone są na elementach o prostych kształtach. Drugi 
etap stanowią tzw. symulacyjne badania tribologiczne prowadzone na elementach, 
których kształty odwzorowują rzeczywistą geometrię węzła tarcia, a warunki badań 
symulują faktyczne warunki pracy tego węzła. Obie metody eksperymentalnych ba-
dań tribologicznych zostały znormalizowane i ujęte w normie [ASTMF-1]. 

Modelowe badania tribologiczne przeprowadzono na standardowym urządzeniu 
badawczym – stanowisko badawcze T17 opracowane przez Zakład Tribologii Instytutu 
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu – rys. 4.15, w skład którego wchodzą: ma-
szyna badawcza, system sterująco-pomiarowy, system smarowania styku tarciowego 
oraz komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do pomiaru, rejestracji i archiwi-
zowania wyników badań. Węzeł tarcia maszyny badawczej tworzy nieruchomy trzpień 
dociskany z określoną siłą do płytki, która przemieszcza się ruchem posuwisto-zwrot-
nym o zadanej amplitudzie i częstotliwości.

a)                                                                                                              

              
Rys. 4.15. Standardowe urządzenie badawcze do modelowych badań tribologicznych [Niemczewska 

2017-2]: a) maszyna badawcza T17, b) schemat kinematyczny węzła tarcia

 b)
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Istota modelowych badań tribologicznych polegała na przeprowadzeniu ekspe-
rymentu składającego się z serii biegów badawczych dla skojarzenia płytka–trzpień, 
przy stałym obciążeniu i amplitudzie przemieszczających się względem siebie ruchem 
posuwisto-zwrotnym elementów, w obecności środka smarowego, na określonej dro-
dze tarcia. Podczas każdego biegu badawczego mierzone i rejestrowane były: siła 
tarcia, sumaryczne zużycie liniowe elementów węzła tarcia (polimerowych trzpieni) 
oraz liczba wykonanych cykli (droga tarcia). Ponadto mierzona i regulowana była 
temperatura środka smarowego.

Badania modelowe przeprowadzono w następujących (zalecanych przez [ASTMF-1]) 
warunkach pracy węzła tarcia:

 – obciążenie węzła tarcia [N]:   225 
 – amplituda ruchu [mm]:    25,4 
 – częstotliwość ruchu [Hz]:   1
 – liczba cykli (droga tarcia):   1 000 000 
 – temperatura środka smarowego [°C]:    36,7±0,5

Dla każdego z dziewięciu skojarzeń badawczych (trzy rodzaje materiału płytki, 
trzy różne charakterystyki powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej) wyko-
nano po trzy próby (minimalna liczba powtórzeń ze względów statystycznych), co 
w sumie dało przeprowadzenie dwudziestu siedmiu biegów badawczych w serii mo-
delowych badań tribologicznych.

Przygotowanie płytek (ceramicznych i metalowych) do badań polegało na myciu 
z odtłuszczaniem powierzchni w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących wpływać 
na intensywność zużywania elementów węzła tarcia. 

Polimerowe trzpienie do modelowych badań tribologicznych zostały przygoto-
wane zgodnie z wytycznymi normy [ASTMF-1] oraz procedurą, która obejmowała 
kilka etapów, w tym [Michalczewski 2002]: wstępne przemycie w wodzie z kranu, 
mycie w myjce ultradźwiękowej (1% roztwór detergentu) przez 15 minut, przemy-
wanie w wodzie destylowanej, kolejny raz mycie w myjce ultradźwiękowej (woda 
destylowana) przez 5 minut, przemywanie po raz drugi w wodzie destylowanej, su-
szenie tkaniną, usuwanie z powierzchni polimerowego trzpienia warstwy wody przez 
zanurzenie w alkoholu metylowym, suszenie końcowe specjalną tkaniną, która nie 
zanieczyszcza włóknami powierzchni trzpienia.

Ze względu na zalecane przez normę warunki pracy węzła tarcia (częstotliwość 
i liczbę cykli), czas pojedynczego biegu badawczego wynosił około 11,5 dnia. Po każ-
dym zakończonym biegu badawczym węzeł tarcia demontowano, a elementy suszono 
w specjalnej suszarce w celu odparowana środka smarowego. 

Ze względu na stosunkowo długi czas trwania pojedynczego biegu badawcze-
go pomiar i rejestrację siły tarcia, zużycia liniowego oraz temperatury prowadzono 
co 6 godzin przez 30 minut. Po zakończeniu pomiaru z zarejestrowanych wyników 
wyliczano średnie wartości mierzonych wielkości. Natomiast po zakończeniu biegu 
badawczego otrzymane wartości średnie nanoszono na wykresy w funkcji liczby cykli. 
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Z przebiegu zmian zużycia liniowego wyliczano intensywność sumarycznego zużywa-
nia (ustabilizowanego) elementów węzła tarcia (polimerowych trzpieni) na określonej 
drodze tarcia. 

W obróbce statystycznej otrzymanych wartości wykorzystano test Dixona przy 
poziomie istotności α = 5%. Przekroczenie przez statystykę testu przyjmowanej dla 
tego poziomu wartości krytycznej eliminowało analizowany wynik badania.

Efektem modelowych badań tribologicznych było wytypowanie skojarzeń badaw-
czych o najlepszych charakterystykach tribologicznych, czyli najmniejszym współczyn-
niku tarcia i najmniejszej intensywności zużywania polimerowego trzpienia. 

Wytypowane w badaniach modelowych skojarzenia badawcze zostały zweryfiko-
wane w drugim etapie badań tribologicznych na specjalnym urządzeniu badawczym 
– stanowisko badawcze T24 (symulator badań sztucznego stawu biodrowego) opra-
cowane przez Zakład Tribologii Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu 
– rys. 4.16. Węzeł tarcia w symulatorze tworzą elementy kształtami odwzorowujące 
elementy węzła tarcia głowa–panewka sztucznego stawu biodrowego człowieka, na-
tomiast warunki jego pracy symulują rzeczywiste warunki pracy sztucznego stawu 
biodrowego, zarówno pod względem obciążenia, jak i kinematyki. 

System sterująco-pomiarowy urządzenia umożliwia zadawanie parametrów ruchu 
wahadłowego (kąty oscylacji i rotacji, częstotliwość ruchu). Podczas pojedynczego ru-
chu badawczego zadany przebieg zmian obciążenia jest skoordynowany z ruchem ele-
mentów węzła tarcia głowa–panewka w sztucznym stawie biodrowym. Dane uzyskane 
z czujnika siły stanowią rzeczywistą wartość siły obciążającej węzeł tarcia. Natomiast 
dane z czujnika momentu informują o występujących oporach ruchu w badanym sko-
jarzeniu węzła tarcia. W ramach pojedynczego cyklu pomiarowego pobieranych jest 
po 50 sygnałów z poszczególnych czujników. Sygnały te są na bieżąco wyświetlane na 
monitorze komputera w postaci wykresów. Podobnie jak w urządzeniu badawczym T17, 
węzeł tarcia smarowany jest obiegowo przez identyczny system oraz środek smarowy.

Istota badań symulacyjnych, podczas których ceramiczna lub metalowa głowa 
w obecności środka smarowego wykonywała w polimerowej panewce ruch oscyla-
cyjny (rotacyjno-rewersyjny) wokół własnej osi oraz ruch wahadłowy względem osi 
panewki polegała na ciągłym pomiarze i rejestracji: siły obciążającej badane skojarze-
nie w węźle tarcia głowa–panewka, momentu tarcia, temperatury środka smarowego 
oraz zliczaniu wykonanych cykli.

Symulacyjne badania tribologiczne objęły w sumie osiemnaście biegów badaw-
czych (trzy rodzaje materiału głowy, dwie różne charakterystyki powierzchni techno-
logicznej warstwy wierzchniej, po trzy próby dla każdego z sześciu skojarzeń badaw-
czych) i prowadzone były w następujących warunkach:

 – zakres ruchu rotacyjno-rewersyjnego [°]:  -65÷65 
 – zakres ruchu wahadłowego [°]:  -25÷25
 – częstotliwość rotacji [Hz]:   0,5
 – liczba cykli:     1 000 000 
 – temperatura środka smarującego [°C]: 36,6±0,5
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         a)              b)

Rys. 4.16.  Specjalne urządzenie badawcze do symulacyjnych badań tribologicznych [Niemczewska 2017-4]:  
a) maszyna badawcza T24, b) schemat kinematyczny napędu węzła tarcia

Obciążenie badanego skojarzenia w węźle tarcia głowa–panewka zmieniało się 
cyklicznie (rys. 4.17) podobnie, jak w naturalnym stawie biodrowym człowieka pod-
czas cyklu chodu (rys. 4.5).

Na podstawie charakterystyki rzeczywistej siły obciążającej wyznaczona została 
wartość maksymalnego obciążenia w pojedynczym cyklu. Siła obciążająca wraz z od-
powiadającą jej wartością momentu tarcia była rejestrowana oraz przedstawiana na 
wykresie w funkcji liczby cykli.
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Rys. 4.17. Zmiana obciążenia stawu biodrowego w trakcie pojedynczego cyklu chodu człowieka 
[ASTMF-1, Będziński/2011, Niemczewska 2017-3]

1 – głowa, 
2 – panewka, 
3 – napęd oscylacyjny głowy, 
4 – głowica napędowa ruchu wahadłowego głowy, 
5 – napęd głowicy, 
6 – układ pomiarowy obciążenia (badanego styku)
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Liczbę cykli pojedynczego biegu badawczego podzielono na cztery etapy, gdzie 
etap I – 0÷250 tysięcy cykli, etap II – 250÷500 tysięcy cykli, etap III – 500÷750 tysięcy 
cykli oraz etap IV – 750÷1000 tysięcy cykli. Co 250 tysięcy cykli urządzenie zatrzymy-
wano, demontowano węzeł tarcia i dokonywano badań ukształtowania powierzchni 
elementów trących badanego skojarzenia, zgodnie z wytycznymi normy [ASTMF-2] 
opisanymi w rozdziale 4.6.2.2 (rys. 4.57). 

Po zakończeniu pomiaru, w ramach każdego etapu biegu badawczego, zareje-
strowane wyniki wielkości mierzonych przedstawiono na wykresach w funkcji liczby 
cykli. Wyliczone średnie wartości momentu tarcia na określonej drodze tarcia (dla 
kolejnych etapów biegu badawczego) zestawiono na wykresach. 

Czas pojedynczego biegu badawczego wynosił około 34 dni. Po każdym zakoń-
czonym biegu badawczym, podobnie jak w przypadku badań modelowych, węzeł 
tarcia demontowano, a elementy suszono w celu odparowania środka smarowego. 

Zużycie masowe elementów węzła tarcia w badanych skojarzeniach wyznaczono 
na podstawie wyników ważenia głów i panewek z wykorzystaniem precyzyjnej wagi 
laboratoryjnej. 

Zalecanym środkiem smarowym w eksperymentalnych badaniach tribologicz-
nych materiałów przeznaczonych na elementy sztucznego stawu biodrowego jest 
przefiltrowana i wysterylizowana surowica z krwi cielęcia. Z uwagi na ograniczony 
dostęp do tego środka smarowego i kłopoty związane z jego użytkowaniem (szybkie 
utlenianie się), do laboratoryjnych badań in vitro spośród dostępnych na rynku od-
powiedników mazi stawowej (roztworu Ringera, Tyrod’e, Hanksa) wybrano roztwór 
Ringera, którego charakterystykę przedstawiono w tabeli 4.3.

Tabela 4.3.  Charakterystyka środka smarowego – roztwór Ringera [Michalczewski 2002, Niemczewska 
2006]

składnik stężenie [g/l]

NaCl 0,75

CaCl2 0,125

KCl 0,0075

NaHCO3 0,0125

pH = 7,0

W trakcie badań tribologicznych dozowano zalecaną, niezmienną ilości środ-
ka smarowego o temperaturze wynikającej z temperatury ciała ludzkiego, czyli 
36,6±0,5°C. Badania przeprowadzono w klimatyzowanym pomieszczeniu, w którym 
temperatura otoczenia była stabilizowana w zakresie 23±1°C, a wilgotność względna 
wynosiła 50±5%.
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4.6. Charakteryzowanie powierzchni warstwy 
wierzchniej elementów trących 

Kompleksową charakterystykę powierzchni warstwy wierzchniej elementów 
trących przeprowadzono na podstawie wyników badań ukształtowania powierzch-
ni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej oraz wyników badań 
tarciowo-zużyciowych. 

Z uwagi na zakres badań i analiz rozdział został podzielony na dwie części, z czego 
pierwsza dotyczy badań wstępnych – modelowych, a druga dotyczy badań weryfiku-
jących – symulacyjnych. Każda z części nawiązuje do schematu przedstawionego na 
rys. 4.13, obejmując cel i program badań wraz z jego realizacją i wnioskowaniem. 

4.6.1. badania modelowe
Celem badań modelowych było określenie wpływu parametrów obróbki koń-

cowej na charakterystykę powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej (ste-
reometrię i właściwości funkcjonalne) oraz wpływu charakterystyki powierzchni 
technologicznej warstwy wierzchniej na charakterystyki tribologiczne węzła tarcia 
płytka–trzpień i charakterystykę powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej 
(stereometrię i właściwości tribologiczne – mechanizmy i produkty zużycia).

Badania modelowe obejmujące cztery obszary zagadnień przeprowadzono zgod-
nie z przyjętą metodyką – rys. 4.18.

TECHNIKA WYTWARZANIA ELEMENTÓW TRĄCYCH: PŁYTEK I TRZPIENI
TECHNOLOGIA OBRÓBKI KOŃCOWEJ ELEMENTÓW WĘZŁA TARCIA PŁYTKA–TRZPIEŃ (ROZDZIAŁ 4.6.1.1)

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI TWW PŁYTEK I TRZPIENI (WLIM, SEM, AFM)
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI TWW PŁYTEK I TRZPIENI – STEREOMETRIA, WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE (ROZDZIAŁ 4.6.1.2)

BADANIA TARCIOWO-ZUŻYCIOWE W WĘŹLE TARCIA PŁYTKA–TRZPIEŃ
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE WĘZŁA TARCIA PŁYTKA–TRZPIEŃ (ROZDZIAŁ 4.6.1.3)

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI EWW PŁYTEK I TRZPIENI (OM, WLIM, SEM/EDS, AFM)
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI EWW PŁYTEK I TRZPIENI – STEREOMETRIA, WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE (ROZDZIAŁ 4.6.1.4)

PODSUMOWANIE BADAŃ MODELOWYCH
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Rys. 4.18. Metodyka badań modelowych

Na podstawie jakościowej i ilościowej analizy wyników badań wskazane zosta-
ły skojarzenia badawcze, dla których odnotowano najmniejszy współczynnik tarcia 
i najmniejszą intensywność zużywania polimerowego trzpienia. Wyniki badań mode-
lowych stanowiły podstawę przygotowania elementów trących do przeprowadzenia 
badań symulacyjnych. 
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4.6.1.1. technologia obróbki końcowej elementów węzła tarcia płytka–trzpień

Proces obróbki końcowej elementów ceramicznych i metalowych o wymiarach 
36×17×7 mm obejmował dwie operacje. W pierwszej operacji – dokładnej obróbce 
ściernej spojonym ścierniwem (szlifowanie), przedmiotom obrabianym (półfabryka-
tom) nadawano określony kształt oraz wymiary. W drugiej operacji – bardzo dokład-
nej obróbce ściernej luźnym ścierniwem (docieranie z polerowaniem) nadano wyma-
ganą jakość powierzchni warstwy wierzchniej, zgodną z zaleceniem normy [ASTMF-1].

Ceramiczne i metalowe płytki kształtowano w procesie szlifowania, gdzie rolę 
narzędzia pełniła ściernica zaopatrzona w diamentowe ziarna ścierne o granulacji 
ASO 125/100 (rys. 4.19).

Parametry procesu szlifowania płytek dla wszystkich materiałów obrabianych:
 – dosuw ściernicy ae [μm/cykl]:    20
 – prędkość ściernicy vs [m/min ]:    5
 – częstotliwość ruchu stołu fs [podwójny skok/min]:  5

ae 

fs 

vs 

ASO 125/100  

PŁYTKA 

Rys. 4.19. Schemat dokładnej obróbki ściernej – procesu szlifowania powierzchni płytek

Dokładna obróbka ścierna spojonym ścierniwem, przy podanych parame-
trach, pozwalała na uzyskanie wymaganej wysokości uwzględniającej naddatek na 
bardzo dokładną obróbkę luźnym ścierniwem. Naddatek ten wynosił ok. 0,2 mm. 
Podczas procesu szlifowania następowało uszkadzanie warstwy wierzchniej obrabia-
nego przedmiotu. Usunięcie uszkodzonej warstwy w operacjach bardzo dokładnej 
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obróbki ściernej niszczyło oryginalny jej stan, powodując polepszanie powierzchni 
w tym sensie, że usuwane były defekty, zanieczyszczenia oraz zmniejszana falistość 
i chropowatość powierzchni. Wykorzystanie procesu docierania w bardzo dokładnej 
obróbce ściernej ceramicznych i metalowych płytek zapewniło osiągnięcie wysokiej 
jakości powierzchni warstwy wierzchniej, a tym samym zwiększenie wytrzymałości 
powierzchniowej obrobionych elementów. 

Proces docierania ceramicznych i metalowych płytek przeprowadzono na stano-
wisku, którego schemat przedstawiono na rys. 4.20.

Parametry procesu docierania dla wszystkich materiałów obrabianych:
 – obciążenie F [N]:   300÷400
 – prędkość docieraka ωd2 [obr./min]:   22
 – prędkość przedmiotu obrabianego ωd1 [obr./min]:   18÷20

Proces docierania, w którym rolę narzędzia pełniła pasta z mikroproszkiem dia-
mentowym, zrealizowano w kilku zabiegach. Dobór narzędzia pod względem gra-
nulacji mikroziaren ściernych podyktowany był wyjściowym stanem obrabianej po-
wierzchni warstwy wierzchniej oraz pożądaną jakością powierzchni.

Bardzo dokładną obróbkę ścierną rozpoczęto od zabiegu z użyciem pasty o gru-
bych mikroziarnach, stopniowo przechodząc do pasty o coraz drobniejszych mikro-
ziarnach. Efektem każdego zabiegu było usunięcie uszkodzonej warstwy wierzchniej 
(zawierającej rysy, pęknięcia oraz inne uszkodzenia powierzchni) będącej wynikiem 
zabiegu poprzedzającego.

W każdym kolejnym zabiegu operacji docierania aplikowano określoną ilość 
ośrodka ściernego wynoszącą około 0,1 g.

W przypadku płytek wykonanych z materiałów ceramicznych (MON oraz POL) 
w pierwszym zabiegu bardzo dokładnej obróbki ściernej powierzchnie były matowio-
ne. W tym celu użyto docieraka żeliwnego o średnicy 250 mm oraz pastę diamentową 
o granulacji mikroziaren w zakresie 28÷40 µm (ASM 40/28). Zabieg przebiegał do 
momentu zmatowienia powierzchni obrabianej. Następnie zastosowano pastę dia-
mentową o mniejszej granulacji mikroziaren, tj. w zakresie 10÷14 µm (ASM 14/10), za 
pomocą której usunięto uszkodzoną warstwę odpowiadającą wielkości największego 
mikroziarna użytego w zabiegu poprzedzającym, a więc nie mniej niż 40 µm.

Tak otrzymane powierzchnie poddano kolejnym zabiegom operacji docierania, 
których celem było nadanie trzech różnych charakterystyk ukształtowania powierzch-
ni warstwy wierzchniej (A), (B) i (C) określonych wartością parametru Ra przy założe-
niu, że Ra(A) < Ra(B) < Ra(C).

W przypadku płytek wykonanych z metalu (stop tytanu TyT) w pierwszym zabie-
gu bardzo dokładnej obróbki ściernej powierzchnie były również matowione. W tym 
celu użyto docieraka żeliwnego o średnicy 250 mm oraz pasty diamentowej o granu-
lacji mikroziaren w zakresie 20÷28 µm (ASM 28/20). Zabiegł przebiegał do momentu 
zmatowienia powierzchni. Następnie zastosowano pastę diamentową o granulacji 
mikroziaren w zakresie 10÷14 µm (ASM 14/10), za pomocą której usunięto warstwę 
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uszkodzoną odpowiadającą wielkości największego mikroziarna użytego w zabiegu 
poprzedzającym, w tym przypadku ok. 30 µm. Tak otrzymane powierzchnie płytek 
poddano kolejnym zabiegom operacji docierania, których celem było również nada-
nie trzech różnych charakterystyk ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej 
(A), (B) i (C) określonych wartością parametru Ra, przy założeniu, że Ra(A) < Ra(B)  
< Ra(C).

W celu otrzymania płytek ceramicznych POL oraz MON o charakterystyce ukształ-
towania powierzchni (C), dla której Ra = 0,045÷0,055 µm, użyto docieraka żeliwnego 
oraz pasty diamentowej o granulacji w zakresie 5÷7µm (ASM 7/5). Ten zabieg ope-
racji docierania trwał do czasu usunięcia naddatku odpowiadającego grubości war-
stwy uszkodzonej, otrzymanej w poprzednim zabiegu, nie mniej niż 15 µm. W celu 
otrzymania płytek o charakterystyce ukształtowania powierzchni (B), dla której  
Ra = 0,030÷0,040 µm, użyto również docieraka żeliwnego oraz pasty diamentowej 
o granulacji w zakresie 3÷5 µm (ASM 5/3). Ten zabieg trwał do czasu usunięcia nad-
datku odpowiadającego grubości warstwy uszkodzonej otrzymanej w poprzednim za-
biegu, nie mniejszej jak 7 µm. Natomiast w celu otrzymania płytek o charakterystyce 
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Rys. 4.20. Schemat bardzo dokładnej obróbki ściernej – procesu docierania powierzchni płytek
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ukształtowania powierzchni (A), odpowiadającej najmniejszej wartości parametru 
Ra = 0,015÷0,025 µm, użyto docieraka tekstylnego o średnicy 230 mm oraz pasty 
diamentowej o granulacji w zakresie 3÷5 µm (ASM 5/3). Ten zabieg trwał do cza-
su usunięcia naddatku odpowiadającego grubości warstwy uszkodzonej otrzymanej 
w zabiegu poprzedzającym, nie mniej niż 5µm.

W przypadku płytek wykonanych ze stopu tytanu TyT w celu otrzymania płytek 
o charakterystyce ukształtowania powierzchni (C), dla której Ra = 0,045÷0,055 µm, 
użyto docieraka z twardego poliuretanu o średnicy 200 mm oraz pasty diamentowej 
o granulacji w zakresie 1÷3 µm (ASM 3/1). Ten zabieg operacji docieraniem trwał 
15 minut. Natomiast do otrzymania płytek o charakterystyce ukształtowania po-
wierzchni (B), dla której Ra = 0,030÷0,040 µm, użyto docieraka z miękkiego poliu-
retanu o średnicy 200 mm oraz pasty diamentowej o granulacji w zakresie 1÷3 µm 
(ASM 3/1) – zabieg trwał 30 minut. W celu otrzymania płytek o charakterystyce 
ukształtowania powierzchni (A) odpowiadającej najmniejszej wartości parametru 
Ra = 0,015÷0,025 µm użyto również docieraka z miękkiego poliuretanu o średnicy 
200 mm oraz pasty diamentowej o granulacji w zakresie do 1 µm (ASM 1/0), a czas 
trwania zabiegu osiągnął 16 godzin. 

W procesie obróbki ściernej z użyciem diamentu jako ośrodka ściernego istnieje 
prawdopodobieństwo zanieczyszczenia powierzchni obrabianej, m.in. przez usytuo-
wanie w defektach powierzchni (np. jamach czy porach) lub wbicie w powierzchnię 
cząstek ośrodka ściernego – rys. 4.21.

a)                      b)

Rys. 4.21. Usytuowanie cząstek mikroziaren ośrodka ściernego [Niemczewska 2006]: a) wewnątrz de-
fektu (pow. 2500x), b) na powierzchni (pow. 5000x)

W związku z tym po każdej operacji oraz zabiegu obróbki końcowej wszystkie 
płytki były myte w strumieniu wody i osuszane. Następnie, w drodze pomiaru, okre-
ślano wartość pozostałego do usunięcia naddatku. 

W wyniku procesu technologicznego obróbki końcowej płytek dla każdego ba-
danego materiału otrzymano trzy różne charakterystyki ukształtowania powierzchni 
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obrobionej określonej wartością parametru Ra, w przedziale 0,015÷0,055 μm, przy 
czym: Ra(A) < Ra(B) < Ra(C).

Otrzymana charakterystyka ukształtowania powierzchni płytek została przygoto-
wana zgodnie z wytycznymi normy [ASTMF-1]. Kształt i wymiary płytek do realizacji 
badań modelowych przedstawiono na rys. 4.22.

Rys. 4.22.  Elementy badane – płytki: a) kształt i wymiary, b) ceramiczna płytka monokrystaliczna  
P/MON, c) ceramiczna płytka polikrystaliczna P/POL, d) metalowa płytka tytanowa P/TyT

Polimerowe trzpienie przeznaczone do współpracy w węźle tarcia płytka–trzpień 
przygotowano w procesie technologicznym obróbki dwuoperacyjnej – skrawania (to-
czenia) oraz polerowania filcem powierzchni czołowej (roboczej) trzpienia. Kształt i wy-
miary trzpieni przygotowanych do badań modelowych przedstawiono na rys. 4.23.

            a)                             b)

Rys. 4.23. Element badany – trzpień: a) kształt i wymiary, b) trzpień polimerowy T/PE

a) 
b) 

c) 

d) 



M. Niemczewska-Wójcik   Dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej ...110

Ukształtowane zgodnie z powyższym opisem elementy węzła tarcia płytka– 
–trzpień, poddano badaniom ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej oraz 
badaniom tarciwo-zużyciowym. 

Przyjęte oznaczenia stosowane w opisie przebiegu badań modelowych i analizie 
wyników:

 – P – płytka, T – trzpień,
 – (SZLIF) – charakterystyka ukształtowania powierzchni płytek otrzymana w wyniku 

operacji dokładnej obróbki ściernej – szlifowania, 
 – (MAT) – charakterystyka ukształtowania powierzchni płytek otrzymana w wyniku 

tzw. zabiegu matowienia w ramach operacji bardzo dokładnej obróbki ściernej 
– docierania, 

 – (C), (B), (A) – charakterystyka ukształtowania powierzchni płytek otrzymana 
w wyniku kolejnych zabiegów bardzo dokładnej obróbki ściernej – docierania 
z polerowaniem definiowana parametrem Ra, przy czym istniała następująca 
zależność: 0,015 μm < Ra(A) < Ra(B) < Ra(C) < 0,055 μm.

4.6.1.2. charakterystyka powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej płytek 
i trzpieni

Powierzchnia warstwy wierzchniej, będąca wynikiem procesu technologicznego 
obróbki końcowej elementów węzła tarcia płytka–trzpień, została poddana badaniom 
ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej z wykorzystaniem trzech przyrzą-
dów pomiarowych: mikroskopu interferencyjnego WLIM, skaningowego mikroskopu 
elektronowego SEM oraz mikroskopu sił atomowych AFM. 

Wyniki przeprowadzonych badań ukształtowania powierzchni warstwy wierzch-
niej z wykorzystaniem tzw. multisensoryki umożliwiły dokonanie analizy jakościo-
wej oraz ilościowej charakteru ukształtowania oraz właściwości funkcjonalnych po-
wierzchni technologicznej warstwy wierzchniej elementów trących. 

Ze względu na wieloetapowy proces przygotowania płytek P/MON, P/POL  
i P/TyT istotne było pokazanie, w jaki sposób następowała modyfikacja powierzchni 
obrabianej. Dlatego ceramiczne i metalowe płytki badano po każdej operacji i zabiegu 
obróbki końcowej.

Pewne cechy powierzchni, niezależnie od zabiegu obróbki końcowej, nie ulegały 
zmianie, co może świadczyć o tzw. dziedziczności technologicznej. Dobór odpowied-
nich stanowisk i narzędzi do realizacji procesu obróbki końcowej dla każdego bada-
nego materiału odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu charakterystyk powierzchni 
warstwy wierzchniej płytek. Większość nieregularności powierzchni, powstałych 
w wyniku operacji lub zabiegu poprzedzającego, była niwelowana w kolejnych ope-
racjach oraz zabiegach procesu obróbki końcowej. 

Pomiary wielkości charakteryzujących ukształtowanie powierzchni warstwy 
wierzchniej płytek wykonano na dziesięciu obszarach powierzchni. W przypadku 
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polimerowych trzpieni pomiary wykonano na pięciu obszarach powierzchni czoło-
wej. Z uwagi na powtarzalność oraz liczbę otrzymanych wyników badań wybrane 
i reprezentatywne wyniki przedstawiono w formie tabel oraz rysunków.

Wyniki badań ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej 
płytek otrzymane z wykorzystaniem WLIM przedstawiono w postaci mapy kontu-
rowej i obrazu izometrycznego. Dodatkowo podano wybrane wielkości (parame-
try Ra, Sq, Ssk, Sku, Sp, Sv, Sz, Str, Sk, Spk, Svk) charakteryzujące ukształtowanie 
powierzchni płytek oraz umożliwiające przeprowadzenie analizy ilościowej tego 
ukształtowania. 

Powierzchnie ukształtowane w wyniku sekwencyjnej obróbki końcowej zesta-
wiono w tabeli 4.4 po operacji szlifowania (SZLIF), w tabeli 4.5 po zabiegu matowie-
nia (MAT) oraz tabelach 4.6÷4.8 po kolejnych zabiegach operacji docierania – (A), 
(B), (C).

W przypadku powierzchni P/MON zmieniła się wielkość wgłębień przy zmniej-
szaniu ich liczby. Lepiej było to widoczne na obrazach izometrycznych. Poza tym cha-
rakter ukształtowania powierzchni P/MON po kolejnych operacjach procesu obróbki 
końcowej nie ulegał zmianie.

Inaczej było w przypadku powierzchni P/POL oraz P/TyT. Charakter ukształtowa-
nia powierzchni zmienił się z anizotropowej na izotropową, na co wyraźnie wskazywa-
ły mapy konturowe oraz obrazy izometryczne, a także zmiana wartości parametru Str. 
Powierzchnie (SZLIF) cechowała ukierunkowana struktura, natomiast powierzchnie 
(MAT) nie wykazały kierunku wiodącego na powierzchniach P/POL i P/TyT, a widoczne 
były na nich jedynie rysy.

Jakościową ocenę powierzchni po każdej operacji obróbki końcowej zweryfiko-
wano na podstawie wartości parametrów opisujących ilościowo charakter ukształto-
wania powierzchni (struktury geometrycznej powierzchni). W przypadku powierzch-
ni P/MON(MAT) wartości parametrów Sku, Str i Spk zwiększyły się, co potwierdziło 
charakter zmian zachodzących na tej powierzchni. Wartości pozostałych parametrów 
zmniejszyły się, co świadczyło o poprawie jakości ukształtowania tej powierzchni 
w zabiegu matowienia. 

W przypadku powierzchni P/POL i P/TyT wartości większości parametrów (Ra, 
Sq, Sp, Sv, Sz, Sk, Svk) zwiększyły się w zabiegu matowienia. Jedynie wartości para-
metrów Ssk i Sku odpowiednio Ssk dla powierzchni P/POL(MAT) i Sku dla powierzchni  
P/TyT(MAT) zmniejszyły się w porównaniu z powierzchniami P/POL(SZLIF) i P/TyT(SZLIF). 

Trudno jednoznacznie określić przyczynę obserwacji takich rezultatów. Można 
przypuszczać, że podczas zabiegu matowienia zniszczoną w procesie szlifowania po-
wierzchnię usuwano stopniowo, niszcząc strukturę anizotropową i konstytuując struk-
turę izotropową. Eliminacja wyraźnych śladów operacji szlifowania nastąpiła kosztem 
wartości parametrów charakteryzujących ukształtowanie powierzchni.
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Tabela 4.4.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni płytek po operacji szlifowania (SZliF) otrzymane 
z wykorzystaniem WLIM

P/
m

o
N

(s
zL

iF
)

               

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,882
±0,094 1,35 -0,938 4,19 3,94 6,36 10,3 0,837 3,14 0,519 2,08

P/
Po

L(
sz

Li
F)

              

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,219
±0,023 0,332 -0,541 3,58 0,943 1,35 2,30 0,031 0,810 0,228 0,452

P/
Ty

T(
SZ

li
F)

                    

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,240
±0,035 0,365 -0,364 3,48 1,13 1,50 2,62 0,062 0,876 0,314 0,469



4.  METODyKA BADAŃ POWIERZCHNI WARSTWy WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW TRĄCyCH ... 113

Tabela 4.5.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni płytek po zabiegu matowienia (MaT) otrzymane 
z wykorzystaniem WLIM 

P/
m

o
N

(m
at

)

            

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,622
±0,100 1,01 -1,4 7,16 2,75 6,02 8,77 0,860 2,15 0,562 1,79

P/
Po

L(
m

at
)

            

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,295
±0,023 0,439 -0,652 3,78 1,23 2,23 3,46 0,644 1,07 0,261 0,604

P/
Ty

T(
M

aT
)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,424
±0,029 0,618 -0,209 3,22 2,04 2,38 4,42 0,573 1,58 0,527 0,700
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Tabela 4.6.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni P/moN po kolejnych zabiegach operacji dociera-
nia otrzymane z wykorzystaniem WLIM

P/
m

o
N

(c
)

              

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,047
±0,018 0,107 -5,4 39,1 0,141 1,09 1,23 0,843 0,078 0,029 0,274

P/
m

o
N

(b
)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,034
±0,013 0,084 -5,44 44,0 0,133 0,870 1,00 0,799 0,093 0,024 0,194

P/
m

o
N

(a
)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,015
±0,012 0,048 -8,79 92,1 0,072 0,656 0,728 0,778 0,025 0,008 0,089
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Tabela 4.7.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni P/PoL po zabiegach operacji docierania otrzyma-
ne z wykorzystaniem WLIM

P/
Po

L(
c)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,053
±0,008 0,085 -1,56 6,57 0,229 0,432 0,660 0,871 0,099 0,087 0,190

P/
Po

L(
b)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,034
±0,004 0,047 -1,8 14,6 0,173 0,322 0,495 0,836 0,048 0,072 0,098

P/
Po

L(
a)

              

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,018
±0,004 0,035 -2,36 14,8 0,137 0,276 0,412 0,813 0,042 0,046 0,078



M. Niemczewska-Wójcik   Dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej ...116

Tabela 4.8.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni P/TyT po zabiegach operacji docierania otrzyma-
ne z wykorzystaniem WLIM

P/
Ty

T(
C)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,048
±0,014 0,112 -2,91 14,9 0,169 0,777 0,946 0,502 0,137 0,021 0,245

P/
Ty

T(
b)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,028
±0,006 0,062 -1,69 7,62 0,131 0,356 0,487 0.747 0,113 0,028 0,122

P/
Ty

T(
a)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,020
±0,006 0,055 -1,63 7,40 0,109 0,314 0,423 0,851 0,100 0,021 0,105
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Podsumowując przedstawione efekty procesu kształtowania wstępnego po-
wierzchni płytek, należy podkreślić, że na każdym jego etapie następowała zmiana 
charakteru ukształtowania powierzchni obrabianej – zmniejszeniu ulegały warto-
ści poszczególnych parametrów (najlepiej było to widać w przypadku powierzchni  
P/MON) oraz zmieniała się stereometria powierzchni (widoczne zmiany w przypadku 
powierzchni P/POL i P/TyT). Jednak zmiany ukształtowania powierzchni przedstawio-
ne na mapach konturowych oraz obrazach izometrycznych nie zawsze odzwiercied-
lały zmiany wartości parametrów opisujących ilościowo charakter ukształtowania 
powierzchni obrobionej.

Przeprowadzona analiza ukształtowania powierzchni (SZLIF) i (MAT) umożliwiła 
podjęcie decyzji dotyczących wyboru narzędzi do realizacji zabiegów bardzo dokład-
nej obróbki końcowej w procesie docierania z polerowaniem, którego celem było 
nadanie powierzchniom płytek wymaganej charakterystyki ukształtowania określonej 
wartością parametrem Ra zgodnie z normą [ASTMF-1]. 

Na powierzchni P/MON(A) obserwowano znacząco większe wgłębienia w porów-
naniu z powierzchniami P/MON(B) i P/MON(C). Rozległe wgłębienia wynikały praw-
dopodobnie z przerwania granicy materiału pomiędzy mniejszymi wgłębieniami na 
skutek oddziaływania mikroziaren ściernych na powierzchnię obrabianą. łączenie 
się wgłębień o mniejszych wymiarach powierzchniowych (widocznych na mapie kon-
turowej) i większej głębokości generowało powstawanie mniejszej liczby wgłębień 
charakteryzowanych większymi wymiarami powierzchniowymi i mniejszą głębokoś-
cią. Na mapach konturowych oraz obrazach izometrycznych pokazano, jak zmieniał 
się charakter ukształtowania powierzchni w kolejnych zabiegach operacji docierania. 
Z uwagi na właściwości, tj. twardość i kruchość, charakteryzujące ceramikę mono-
krystaliczną nie udało się całkowicie wyeliminować wgłębień (wgnieceń i wykruszeń), 
które wpływały na wartości parametrów opisujących ilościowo charakter ukształto-
wania powierzchni P/MON. Wzrost wartości parametru Sku świadczył o zmianie roz-
mieszczenia defektów na powierzchni z regularnego na bardziej chaotyczny, nierów-
nomierny rozkład wgłębień oraz rys. Mimo to parametr Str praktycznie się nie zmienił 
i utrzymywał średnio na poziomie 0,8 (80%), co odpowiada powierzchni o strukturze 
izotropowej (pomimo anizotropowego rodzaju materiału). Zmiana wartości parametru 
Ssk wskazywała na pogłębianie płaskowyżowego charakteru ukształtowania powierzch-
ni w kolejnych zabiegach operacji docierania. Wierzchołki wzniesień stawały się bardziej 
zaokrąglone (zwiększenie promienia zaokrąglenia), a zbocza wzniesień łagodne. 

Taki charakter ukształtowania powierzchni w badaniach tribologicznych mógł 
skutkować niszczeniem powierzchni polimerowego trzpienia przez mechanizm zuży-
cia ściernego – w procesie mikrobruzdowania lub mechanizm zużycia zmęczeniowe-
go prowadzący do odwarstwiania materiału polimerowego w procesie delaminacji. 
Wgłębienia i rysy mogły stanowić miejsca gromadzenia się zarówno środka smarowe-
go oraz produktów zużycia. Gładkie fragmenty powierzchni płytek, bez widocznych 
defektów w postaci wgłębień, mogły generować mechanizm zużycia adhezyjnego. 
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W przypadku powierzchni P/POL, podobnie jak w przypadku powierzchni P/MON, 
również odnotowano zmianę charakteru ukształtowania powierzchni w kolejnych za-
biegach operacji docierania. Jednak zmiany zostały przejrzyściej uwidocznione w ana-
lizie ilościowej, na podstawie wartości parametrów charakteryzujących ukształtowa-
nie powierzchni aniżeli na podstawie map konturowych czy obrazów izometrycznych 
w analizie jakościowej. Wartość parametru Sku świadczyła o zwiększeniu liczby rys 
na powierzchni obrabianej płytki oraz występowaniu defektów powierzchni w po-
staci jam o regularnych konturach – porów, co jest swoiste dla polikrystalicznych 
materiałów ceramicznych, dla których proces wytwarzania w pierwszych etapach 
(technologicznego kształtowania półfabrykatów) obejmuje m.in. spiekanie. W wy-
niku oddziaływania ośrodka ściernego w kolejnych zabiegach operacji docierania 
następowało usuwanie warstw  materiału i związane z tym przekształcanie porów 
zamkniętych w pory otwarte, tworzące charakterystyczną porowatą strukturę izo-
tropową powierzchni (wartość parametru Str na poziomie 0,8). Porowaty charakter 
mikrostruktury ceramicznych materiałów polikrystalicznych uniemożliwił całkowite 
wyeliminowanie jamek – porów z powierzchni P/POL. 

Obecność na powierzchni P/POL defektów w postaci jam i rys mogła wpłynąć na 
przebieg procesów tarcia i zużywania zarówno pozytywnie (gromadzenie środka sma-
rowego), jak też negatywnie (gromadzenie produktów zużycia i ich zaleganie). Zmniej-
szanie wartości parametru Ssk wskazywało na stopniowe formowanie płaskowyżowego 
charakteru ukształtowania powierzchni, co mogło skutkować niszczeniem polimerowe-
go trzpienia w wyniku mechanizmów zużycia zmęczeniowego lub adhezyjnego.

Przeprowadzona analiza powierzchni P/TyT wykazała, podobnie jak w przypad-
ku powierzchni P/MON oraz P/POL, zmianę charakteru ukształtowania powierzchni 
obrabianych płytek. Na mapach konturowych oraz obrazach izometrycznych przed-
stawiono różnice w ukształtowaniu powierzchni P/TyT. Na powierzchni P/TyT(C) 
obserwowano wyraźnie dużych rozmiarów, losowo rozmieszczone wgłębienia. 
Poza tym na całej powierzchni obecne były również drobne, raczej równomiernie 
rozmieszczone wgłębienia, które w kolejnych zabiegach operacji docierania łączyły 
się ze sobą, tworząc wgłębienia płytsze o większych wymiarach powierzchniowych 
(podobnie jak to miało miejsce w przypadku powierzchni P/MON), co obserwowa-
no na mapach konturowych i obrazach izometrycznych powierzchni P/TyT(B) oraz  
P/TyT(A). Przeprowadzając analizę parametrów opisujących ilościowo charakter 
ukształtowania powierzchni P/TyT, odnotowano wyraźne różnice w porównaniu z wy-
nikami analizy przeprowadzonej dla powierzchni P/MON i P/POL. Parametr Str zwięk-
szał wartość w kolejnych zabiegach operacji docierania, a ukształtowanie powierzchni 
przyjmowało coraz bardziej charakter izotropowy. Natomiast wartość parametru Sku 
zmniejszała się, co potwierdziło również zmniejszanie liczby dużych rozmiarów, lo-
sowo rozmieszczonych wgłębień na powierzchni obrobionej, a więc odwrotnie jak 
w przypadku P/MON. Wartość parametru Ssk zwiększała się w kolejnych zabiegach, 
co świadczyło o stopniowej utracie płaskowyżowego ukształtowania powierzchni 
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obrabianej – wierzchołki wzniesień się wyostrzały (promień zaokrąglenia wierzchoł-
ków się zmniejszał), a zbocza zwiększały swoje nachylenie. 

Taki charakter ukształtowania powierzchni P/TyT mógł wpłynąć na mechanizm 
zużycia i intensywność zużywania powierzchni polimerowych trzpieni podczas ba-
dań tribologicznych. Istnieje duże prawdopodobieństwo niszczenia powierzchni po-
limerowych trzpieni w wyniku mechanizmu zużycia ściernego – w procesach mikro-
skrawania, mikrorysowania lub ścinania nierówności. Większa liczba równomiernie 
rozmieszczonych na powierzchni płytki wgłębień stanowiła lepsze warunki przebiegu 
procesu tarcia. Z drugiej strony – miejsce gromadzenia produktów zużycia, które po-
zostały w strefie tarcia i mogły wpływać na dalszy przebieg procesu tarcia oraz inten-
syfikować proces zużywania polimerowych trzpieni.

Ukształtowanie powierzchni roboczej polimerowych trzpieni było porównywal-
ne dla każdego badanego skojarzenia w węźle tarcia płytka–trzpień. Charakterysty-
kę ukształtowania powierzchni T/PE przedstawiają wyniki badań (mapa konturowa, 
obraz izometryczny oraz wybrane parametry) otrzymane z wykorzystaniem WLIM 
– tabela 4.9.

Tabela 4.9.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni T/Pe po obróbce końcowej otrzymane z wykorzy-
staniem WLIM

                

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,926
±0,248 2,42 0,532 2,49 6,82 4,60 11,4 0,756 6,28 2,45 0,533

Wyniki badań ukształtowania powierzchni trzpienia w postaci mapy konturowej 
oraz obrazu izometrycznego ukazały pewne cechy geometryczne – wyraźnie ślady 
obróbki skrawaniem (toczenia), których głębokość nie przekraczała 4,6 μm. Z uwa-
gi na równomierne rozmieszczenie współśrodkowych okręgów wartość parametru 
Str (0,756) wskazywała na izotropowy charakter ukształtowania powierzchni T/PE. 
Równomierne rozmieszczenie okręgów, charakterystycznych dla przyjętej technologii 
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kształtowania powierzchni w obróbce końcowej, potwierdzała również wartość para-
metru Sku. Dodatnia wartość parametru Ssk świadczyła o obecności na powierzchni 
obrobionej stromych wzniesień o ostrych wierzchołkach, co było zgodne również 
z obrazem izometrycznym powierzchni T/PE. 

Wszystkie powierzchnie T/PE przeznaczone do współpracy z powierzchniami  
P/MON, P/POL oraz P/TyT w ramach modelowych badań tribologicznych, zostały 
przygotowane w ten sam sposób – każdy charakteryzowało podobne ukształtowanie 
powierzchni czołowej (roboczej), a wartość parametru Ra nie przekraczała 1,2 μm.

Wykorzystanie skaningowego mikroskopu elektronowego SEM umożliwiło prze-
prowadzenie analizy jakościowej ukształtowania powierzchni technologicznej war-
stwy wierzchniej elementów trących – płytek i trzpieni. Otrzymane obrazy ukazały 
rzeczywisty charakter ukształtowania powierzchni badanych elementów konstytu-
owany w kolejnych operacjach i zabiegach obróbki końcowej. Badania wykonano 
kilkukrotnie na różnych obszarach powierzchni elementów trących oraz w różnych 
powiększeniach. Wybrane i reprezentatywne wyniki dla każdej z badanych powierzch-
ni płytek przedstawiono na rys. 4.24

W przypadku każdej badanej powierzchni płytek uwidoczniono nieciągłości ma-
teriału powstałe w wyniku ingerencji twardych ziaren lub mikroziaren diamentowych 
narzędzia w strukturę obrabianego materiału. Obserwowano charakter ukształtowa-
nia powierzchni otrzymanych w wyniku dokładnej obróbki ściernej oraz zmiany tego 
ukształtowania postępujące w kolejnych zabiegach bardzo dokładnej obróbki ściernej. 

Powierzchnie P/MON(C) charakteryzowane największą chropowatością odzna-
czały się uszkodzoną strukturą w postaci licznych defektów powierzchni – wgłębień 
(głównie były to wykruszenia). Prawdopodobnie takie defekty powierzchni wynikały 
z przebiegu obróbki końcowej. Zniszczona w wyniku operacji poprzedzających po-
wierzchnia warstwy wierzchniej nie została całkowicie usunięta, stąd występujące na 
niej wgłębienia – wgniecenia oraz wykruszenia materiału. 

W wyniku kolejnego zabiegu operacji docierania otrzymano powierzchnię  
P/MON(B), na której również obserwowano defekty. Jednak były one znacznie mniej-
sze i mniej liczne niż w przypadku powierzchni P/MON(C). Powierzchnie P/MON(A) 
pozbawione zostały defektów z postaci wgłębień. Widoczne rysy wynikały z oddzia-
ływania mikroziaren diamentowych na powierzchnię obrabianą. 

Elementy wykonane z ceramiki polikrystalicznej POL charakteryzował zdecydo-
wanie lepszy stan powierzchni warstwy wierzchniej w porównaniu z elementami wy-
konanymi z ceramiki monokrystalicznej MON. Różnice w charakterze ukształtowania 
wynikały m.in. z właściwości materiałów opisanych w rozdziale 4.4.1. 

Podobnie jak w przypadku obrazów otrzymanych z wykorzystaniem SEM dla 
powierzchni P/MON, obrazy dla powierzchni P/POL uwidoczniły również zmia-
ny w charakterze ukształtowaniu powierzchni obrobionej po kolejnych zabiegach 
operacji docierania. Obserwowano poprawiający się charakter ukształtowania 
powierzchni obrobionej, chociaż wątpliwości wzbudzała powierzchnia P/POL(A).  
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Rys. 4.24.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni płytek (morfologii) po kolejnych operacjach i zabie-
gach obróbki końcowej otrzymane z wykorzystaniem SEM
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Biorąc pod uwagę to, że ceramika polikrystaliczna POL jest ceramiką spiekaną, którą 
cechuje porowatość (pory zamknięte i otwarte), możliwe było otwieranie zamknię-
tych porów w kolejnych zabiegach operacji docierania. Pory przyjmowały postać 
drobnych i owalnych jamek, które wraz z rysami widoczne były na wspomnianej po-
wierzchni P/POL(A). 

Elementy wykonane ze stopu tytanu TyT wyróżniał bardziej ustabilizowany (po 
kolejnych zabiegach operacji docierania) charakter ukształtowania powierzchni w po-
równaniu z powierzchniami płytek ceramicznych MON i POL. Ostatni zabieg operacji 
docierania P/TyT z powodu innych właściwości materiałowych TyT, jak też charakteru 
ukształtowania powierzchni otrzymanej w wyniku operacji dokładnej obróbki ściernej 
różnił się zastosowaniem past o znacznie mniejszej granulacji (mikroziarna diamen-
towe ASM 1/0). Czas realizacji tego zabiegu był znacznie dłuższy (do 16 godzin), co 
miało związek z problemami występującymi podczas procesu technologicznego ob-
róbki materiałów trudnoskrawalnych, tj. stopu tytanu.

Na powierzchniach P/TyT występowały charakterystyczne rysy, które podobnie 
jak w przypadku powierzchni P/MON i P/POL były wynikiem oddziaływania mikrozia-
ren diamentowych na powierzchnię obrabianą. Dodatkowo obserwowano drobne 
wgłębienia, które zostały bardziej uwidocznione w wynikach otrzymanych metodą 
WLIM.

Charakter ukształtowania powierzchni czołowej T/PE był porównywalny dla 
wszystkich polimerowych trzpieni oraz odpowiadał zastosowanemu procesowi ob-
róbki końcowej – rys. 4.25.

                                
Rys. 4.25. Wyniki badań ukształtowania powierzchni T/Pe (morfologii) po obróbce końcowej otrzymane 

z wykorzystaniem SEM

Na powierzchniach T/PE obserwowane były równomiernie rozłożone, niemal 
współśrodkowe okręgi charakterystyczne dla operacji toczenia. Na środku powierzch-
ni czołowej T/PE było niewielkie wzniesienie, którego nie udało się wyeliminować 
w procesie technologicznym obróbki. 

20 μm100 μm
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Podczas modelowych badań tribologicznych w większości badanych skojarzeń 
defekt w postaci wzniesienia był usuwany na etapie wzajemnego docierania po-
wierzchni elementów węzła tarcia płytka–trzpień. Nie odnotowano wpływu tego 
problematycznego wzniesienia na przebieg tribologicznych biegów badawczych. 

Dzięki wykorzystaniu mikroskopu sił atomowych AFM możliwe było obserwowa-
nie szczegółów ukształtowania powierzchni obrobionej otrzymanej zarówno w wyni-
ku dokładnej obróbki ściernej – operacji szlifowania oraz bardzo dokładnej obróbki 
ściernej – zabiegów operacji docierania. Wybrane i reprezentatywne wyniki dla każdej 
z badanych powierzchni płytek przedstawiono na rys. 4.26 (widok 2D) oraz rys. 4.27 
(widok 3D).

Ze względu na rozmiar badanego obszaru 50x50 μm możliwa była jedynie ana-
liza jakościowa ukształtowanych w procesie technologicznym obróbki końcowej po-
wierzchni płytek. Wysoka rozdzielczość AFM pozwoliła obserwować w szczegółach 
małe fragmenty zmierzonej powierzchni płytek.

Charakter ukształtowania powierzchni pokazany w wynikach badań otrzymanych 
z wykorzystaniem AFM potwierdzał charakterystykę ukształtowania tych powierzchni 
przedstawioną w wynikach badań otrzymanych metodą SEM.

Odczytane na obrazach AFM (oś pionowa) wartości wysokości nierówności po-
kazały, jak zmieniał się charakter ukształtowania powierzchni w kolejnych operacjach 
i zabiegach obróbki końcowej. Dla płytek wykonanych z ceramiki monokrystalicznej 
P/MON maksymalna wysokość nierówności zmieniała się od 3,5 µm dla powierzchni 
P/MON(SZLIF) przez 4,7 µm dla powierzchni P/MON(MAT), 0,7 µm dla powierzchni 
P/MON(C), 0,4 µm dla powierzchni P/MON(B) do 0,14 µm dla powierzchni P/MON(A). 
Dla płytek wykonanych z ceramiki polikrystalicznej P/POL maksymalna wysokość nie-
równości zmieniała się od 1,0 µm dla powierzchni P/POL(SZLIF) przez 2,8 µm dla 
powierzchni P/POL(MAT), 1,3 µm dla powierzchni P/POL(C), 0,7 µm dla powierzchni 
P/POL(B) do 0,4 µm dla powierzchni P/POL(A). Natomiast dla płytek wykonanych ze 
stopu tytanu P/TyT maksymalna wysokość nierówności zmieniała się o od 1,6 µm 
dla powierzchni P/TyT (SZLIF) przez 5,6 µm dla powierzchni P/TyT(MAT), 0,5 µm dla 
powierzchni P/TyT(C), 0,2 µm dla powierzchni P/TyT(B) do 0,18 µm dla powierzchni 
P/TyT(A). Przedstawione wartości liczbowe wysokości nierówności potwierdzały po-
prawę jakości kształtowanej w procesie obróbki końcowej powierzchni płytek, wy-
kazaną również w wynikach otrzymanych z wykorzystaniem pozostałych przyrządów 
pomiarowych. Z uwagi na niewielkie rozmiary badanych metodą AFM powierzchni 
otrzymane wyniki różniły się od wyników badań otrzymanych metodą WLIM, tzn. 
były od nich dużo większe.

Na powierzchniach P/MON(C) obserwowane były wgłębienia (wykruszenia), 
które częściowo (powierzchnia P/MON(B)) lub całkowicie (powierzchnia P/MON(A)) 
zostały usunięte w wyniku kolejnych zabiegów operacji docierania. Poza tym na po-
wierzchniach P/MON(B) oraz P/MON(A) widoczne były liczne rysy charakterystyczne 
dla operacji obróbkowych narzędziami diamentowymi.
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Rys. 4.26.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni płytek (widok 2D) po kolejnych operacjach i zabie-
gach obróbki końcowej otrzymane z wykorzystaniem AFM
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Rys. 4.27. Wyniki badań ukształtowania powierzchni płytek (widok 3D) po kolejnych operacjach i zabie-
gach obróbki końcowej otrzymane z wykorzystaniem AFM
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Dla płytek wykonanych z ceramiki polikrystalicznej P/POL obserwowano cha-
rakterystyczne ukształtowanie ich powierzchni. Cechy ukształtowania powierzchni, 
niezauważalne lub słabo widoczne na wynikach badań otrzymanych metodą SEM, 
zostały uwidocznione na obrazach otrzymanych z wykorzystaniem AFM. Różnica wy-
nikała z zastosowanej metody oraz rozdzielczości przyrządu pomiarowego. Na po-
wierzchniach P/POL(C) oraz P/POL(B) obserwowano wgłębienia będące w tym przy-
padku wgnieceniem lub wykruszeniem materiału. 

Charakter ukształtowania powierzchni badanych płytek wykonanych ze stopu 
tytanu P/TyT widoczna na obrazach otrzymanych z wykorzystaniem AFM różnił się 
od charakterystyki przedstawionej na obrazach otrzymanych metodą SEM. Charakter 
ukształtowania powierzchni ujawniał więcej szczegółów świadczących o poprawie 
jakości powierzchni w kolejnych operacjach i zabiegach obróbki końcowej, co było 
trudne do zaobserwowania na obrazach otrzymanych metodą SEM. 

Ukształtowanie powierzchni czołowej (roboczej) T/PE również badano z wy-
korzystaniem mikroskopu sił atomowych AFM. Uzyskane w wyniku badań obrazy 
(rys. 4.28) prezentowały więcej szczegółów ukształtowania powierzchni T/PE, ujaw-
niając charakter materiału polimerowego, z którego wykonane zostały trzpienie.

     a)        b) 

                 
Rys. 4.28.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni  T/Pe po obróbce końcowej otrzymane z wykorzy-

staniem AFM: a) widok 2D, b) widok 3D

Z uwagi na duże nieregularności występujące na powierzchni czołowej T/PE oraz 
niewielkich rozmiarów obszar mierzony wyniki badań ukształtowania powierzchni  
T/PE i odczytana na osi pionowej wartość wskazywały, że wysokość nierówności po-
wierzchni kształtowała się na poziomie 7 μm, a więc była o wiele większa aniżeli 
w przypadku powierzchni płytek o charakterystykach ukształtowania powierzchni (A), 
(B) oraz (C).

Przedstawione wyniki badań ukształtowania powierzchni technologicznej war-
stwy wierzchniej oraz ich analiza wykazały, że zarówno płytki, jak i trzpienie stanowią-
ce elementy węzła tarcia płytka–trzpień zostały ukształtowane zgodnie z przyjętymi 
założeniami. Otrzymane w wyniku procesu technologicznego obróbki końcowej po-
wierzchnie płytek (P/MON, P/POL i P/TyT) oraz trzpieni (T/PE) spełniały wymagania 
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normy [ASTMF-1]. Charakterystyka ukształtowania powierzchni technologicznej 
warstwy wierzchniej została, zgodnie z programem badań (rozdział 4.6.1, rys. 4.18), 
zweryfikowana w ramach modelowych badań tribologicznych. 

4.6.1.3. charakterystyki tribologiczne węzła tarcia płytka–trzpień

Modelowe badania tribologiczne przeprowadzono dla trzech par materiałów 
w dziewięciu skojarzeniach badawczych węzła tarcia płytka–trzpień. Badanymi para-
mi materiałów (rys. 4.29) były: ceramika monokrystaliczna MON – polimer PE, cera-
mika polikrystaliczna POL – polimer PE oraz stop tytanu TyT – polimer PE. 

a)                   b)        c)

Rys. 4.29. Skojarzenia materiałowe w modelowych badaniach tribologicznych: a) P/MON – T/PE,  
b) P/POL – T/PE, c) P/TyT – T/PE

Z uwagi na zakres oraz liczbę wyników przeprowadzonych modelowych badań 
tribologicznych w dalszej części monografii przedstawiono wybrane i reprezentatyw-
ne wyniki badań wraz z ich analizą. 

Zestawienie przebiegu zmian współczynnika tarcia oraz średnie wartości współ-
czynnika tarcia dla badanych skojarzeń przedstawiono na rys. 4.30. Przyjmując, że 
zużycie płytek było zerowe, przebieg zmian oraz linie trendu zużycia liniowego poli-
merowego trzpienia w badanych skojarzeniach węzła tarcia płytka–trzpień przedsta-
wiono na wykresach – rys. 4.31.

Wstępna analiza przebiegu zmian zarówno współczynnika tarcia, jak też zużycia 
liniowego polimerowego trzpienia wykazała różnice nie tylko ze względu na skoja-
rzone materiały (ceramika monokrystaliczna MON – polimer PE, ceramika polikry-
staliczna POL – polimer PE oraz stop tytanu TyT – polimer PE), ale przede wszyst-
kim ze względu na charakterystykę ukształtowania powierzchni płytek – (A), (B)  
oraz (C).

Z przebiegu zmian współczynnika tarcia (rys. 4.30a) dla skojarzeń badawczych  
P/MON – T/PE wynika, że po okresie wzajemnego docierania (około 100 tysięcy cykli) 
najbardziej stabilny przebieg odnotowano dla skojarzenia P/MON(C) – T/PE, a więc 
dla płytki o największej chropowatości powierzchni. Nieustabilizowany przebieg 
zmian współczynnika tarcia obserwowano dla skojarzenia P/MON(A) – T/PE, a więc 
dla płytki o najmniejszej chropowatości powierzchni.
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Rys. 4.30. Wyniki modelowych badań tribologicznych dla badanych skojarzeń: a–c) przebieg zmian 
współczynnika tarcia, d–f) średnie wartości współczynnika tarcia

W przypadku skojarzeń badawczych P/POL – T/PE (rys. 4.30b) najbardziej sta-
bilny przebieg zmian współczynnika tarcia odnotowano dla skojarzenia P/POL(B) –  
T/PE. Skojarzenie P/POL(A) – T/PE charakteryzował stopniowy wzrost współczynnika 
tarcia; stabilizacja nastąpiła po około 600 tysiącach cykli. W przypadku pozostałych 
skojarzeń P/POL(B) – T/PE oraz P/POL(C) – T/PE współczynnik tarcia wykazał tenden-
cję malejącą.

Najbardziej stabilny przebieg zmian współczynnika tarcia w przypadku skojarzeń 
badawczych P/TyT – T/PE (rys. 4.30c) odnotowano dla skojarzenia P/TyT(A) – T/PE, 
czyli dla płytki o najmniejszej chropowatości powierzchni. Gwałtowny i największy 
wzrost, po okresie wzajemnego docierania, odnotowano dla skojarzenia P/TyT(C) –  
T/PE, czyli płytki o największej chropowatości powierzchni.

Na podstawie przeprowadzonej analizy średnich wartości współczynnika tar-
cia (rys. 4.30d–f) dla badanych skojarzeń wywnioskowano, że najmniejszą wartość 
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0,0227±0,001 otrzymano dla skojarzenia P/TyT(A) – T/PE, natomiast największe war-
tości 0,0697±0,001 i 0,0721±0,005, odpowiednio dla skojarzeń P/MON(A) – T/PE oraz 
P/POL(C) – T/PE. 

Równolegle z procesem tarcia w każdym z badanych skojarzeń występował pro-
ces zużywania plimerowego trzpienia T/PE. Przebieg zmian zużycia liniowego T/PE 
przedstawiono na rys. 4.31a–c. Średnia intensywność zużywania charakteryzowana 
była współczynnikiem kierunkowym linii trendu badanych skojarzeń będącym kątem 
nachylenia do osi odciętych (im mniejszy kąt, tym mniejsza intensywność). Różne po-
łożenie początku linii trendu na wykresach (rys. 4.31d–f) wynikało z faktu większego 
lub mniejszego zużycia polimerowego trzpienia na etapie wzajemnego docierania 
płytki i trzpienia w badanym skojarzeniu i nie charakteryzowało średniej intensyw-
ności zużywania.
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Rys. 4.31. Wyniki modelowych badań tribologicznych dla badanych skojarzeń: a–c) przebieg zmian zu-
życia liniowego T/Pe, d–f) linia trendu zużycia liniowego T/Pe
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Wyznaczone średnie wartości intensywności zużywania polimerowego trzpie-
nia dla wszystkich badanych skojarzeń węzła tarcia płytka–trzpień przedstawiono na 
rys. 4.32.
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Rys. 4.32.  Wyniki modelowych badań tribologicznych dla badanych skojarzeń – intensywność zużywania 
T/Pe 

Z przebiegu zmian zużycia liniowego T/PE w skojarzeniu z P/MON wynikał podob-
ny wniosek, jak w przypadku zmian przebiegu współczynnika tarcia. Zużycie liniowe  
T/PE w skojarzeniu P/MON(C) – T/PE mieściło się w zakresie od 20 do 40 μm, nato-
miast w przypadku skojarzenia P/MON(A) – T/PE w zakresie od 95 do 135 μm.
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Analizując kąt nachylenia linii trendu, wywnioskowano, że najmniejszą inten-
sywność zużywania T/PE (11,87±0,3 μm) uzyskano dla skojarzenia P/MON(B) – T/PE, 
a w następnej kolejności (16,36±0,1 μm) dla skojarzenia P/MON(C) – T/PE. Największy 
kąt nachylenia linii trendu, tzw. współczynnik kierunkowy linii trendu i jednocześnie 
największą intensywność zużywania T/PE (47,02±3,4 μm) odnotowano dla skojarze-
nia P/MON(A) – T/PE, co korelowało z przebiegiem zmian współczynnika tarcia oraz 
zużycia liniowego T/PE.

Dla skojarzenia P/POL – T/PE analiza przebiegu zmian zużycia liniowego T/PE wy-
kazała, że najmniejszą wartość zużycia (około 90÷100 μm) otrzymano dla skojarzenia 
P/POL(B) – T/PE, natomiast największe zużycie liniowe T/PE mieszczące się w zakresie 
od 155 do 210 μm, dla skojarzenia P/POL(A) – T/PE. Najbardziej stabilny przebieg 
zużycia liniowego T/PE charakteryzował skojarzenie P/POL(C) – T/PE; wartość zużycia 
mieściła się w zakresie od 140 do 180 μm.

Konsekwentnie analiza kąta nachylenia linii trendu wykazała, że najmniejszą 
intensywność zużywania T/PE (15,05±4,0 μm) osiągnięto dla skojarzenia P/POL(B) –  
T/PE, a największą (60,12±7,8 μm) dla skojarzenia P/POL(A) – T/PE.

Z przebiegu zmian zużycia liniowego T/PE w skojarzeniu z P/TyT wynikało, że 
najmniejsze zużycie liniowe T/PE charakteryzowało skojarzenie P/TyT(C) – T/PE, 
osiągając wartość w zakresie od 45 do 65 μm. Największe zużycie liniowe T/PE było 
charakterystyczne dla skojarzenia P/TyT(B) – T/PE i kształtowało się w zakresie od 85  
do 120 μm.

Z analizy kąta nachylenia linii trendu oraz średnich wartości intensywności zuży-
wania T/PE wywnioskowano, że największa intensywność zużywania (40,49±4,6 μm) 
charakteryzowała skojarzenie P/TyT(B) – T/PE, a najmniejsza (17,13±3,5 μm) – sko-
jarzenie P/TyT(A) – T/PE.

Przeprowadzona analiza pokazała różnice w otrzymanych charakterystykach 
tribologicznych badanych skojarzeń badawczych układu modelowego węzła tarcia 
płytka–trzpień. Pomimo podobnej charakterystyki ukształtowania powierzchni płytek 
(A), (B) i (C), wyniki badań tribologicznych nie wskazały jednoznacznie, które ukształ-
towanie jest najbardziej korzystne. 

Na współczynnik tarcia, liniowe zużycie oraz intensywność zużywania T/PE, poza 
charakterystyką powierzchni, wpływ miał również rodzaj materiału płytki oraz jego 
właściwości, co wynika z analizy literatury przedstawionej w rozdziale 3.

Pomimo to analiza charakterystyk tribologicznych otrzymanych w badaniach mo-
delowych pozwoliła wysunąć ogólne wnioski dotyczące badanych skojarzeń węzła 
tarcia płytka–trzpień przedstawione w dalszej części monografii (rozdział 4.6.1.4). 

W kolejnym kroku realizowanego programu badań (rys. 4.18) ważne było prze-
prowadzenie badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzch-
niej płytek i trzpieni, na podstawie których zostały określone mechanizmy i produkty 
zużycia. 
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4.6.1.4. charakterystyka powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej płytek 
i trzpieni

Powierzchnia warstwy wierzchniej elementów trących, będąca wynikiem proce-
su eksploatacji w ramach modelowych badań tribologicznych, została poddana ba-
daniom ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej z wykorzystaniem czterech 
przyrządów pomiarowych: mikroskopu optycznego OM, mikroskopu interferencyjne-
go WLIM, skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w mikroanaliza-
tor rentgenowski SEM/EDS oraz mikroskopu sił atomowych AFM.

Pomiary wielkości charakteryzujących ukształtowanie powierzchni eksploatacyj-
nej warstwy wierzchniej płytek i trzpieni przeprowadzono w podobny sposób, jak 
w przypadku powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej. Z uwagi na powta-
rzalność oraz liczbę otrzymanych wyników badań wybrane i reprezentatywne wyniki 
również przedstawiono w formie tabel oraz rysunków.

Przyjęto dodatkowe oznaczenia dla polimerowych trzpieni skojarzonych z po-
wierzchniami płytek:

 – T/PE/MON – powierzchnia eksploatacyjnej warstwy wierzchniej polimerowego 
trzpienia ukształtowana podczas badań w skojarzeniu z ceramiczną płytką MON,

 – T/PE/POL – powierzchnia eksploatacyjnej warstwy wierzchniej polimerowego 
trzpienia ukształtowana podczas badań w skojarzeniu z ceramiczną płytką POL,

 – T/PE/TyT – powierzchnia eksploatacyjnej warstwy wierzchniej polimerowego 
trzpienia ukształtowana podczas badań w skojarzeniu z metalową płytką TyT.
Badania ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej płytek 

i trzpieni rozpoczęto od mikroskopu optycznego OM. Otrzymane przykładowe wyniki 
badań przedstawiono na rysunkach – odpowiednio rys. 4.33 dla płytek i rys. 4.34 dla 
trzpieni. 

Analiza wyników badań otrzymanych z wykorzystaniem OM wykazała, że naj-
większa ilość materiału T/PE została przeniesiona na powierzchnię P/MON(A), którą 
charakteryzowała najmniejsza chropowatość powierzchni technologicznej warstwy 
wierzchniej; potwierdziła to również analiza kąta nachylenia linii trendu (rys. 4.31d). 
Tym samym największe zużycie powierzchni polimerowego trzpienia (najbar-
dziej uszkodzona powierzchnia) zaobserwowano dla T/PE/MON(A). Powierzchnię 
P/MON(B) charakteryzowała najmniejsza ilość przeniesionego materiału T/PE, co 
również było zgodne z wcześniej przedstawioną analizą kąta nachylenia linii trendu. 

Analiza ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej trzpieni 
badanych w skojarzeniu materiałowym P/POL – T/PE wykazała, że najmniejsze ślady 
zużycia charakteryzowały powierzchnie T/PE/POL(B). Podobnie ilość produktów zuży-
cia T/PE przeniesiona na powierzchnię P/POL(B) była najmniejsza. Największe zużycie 
T/PE odnotowano dla skojarzenia P/POL(A) – T/PE. W tym przypadku ilość przenie-
sionego materiału polimerowego była większa dla powierzchni P/POL(A) w porówna-
niu z pozostałymi powierzchniami, czyli P/POL(B) i P/POL(C). Potwierdziła to również 
analiza kąta nachylenia linii trendu (rys. 4.31e). 
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Odmienne rezultaty otrzymano dla skojarzenia materiałowego P/TyT – T/PE. 
Z analizy obrazów powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej wywnioskowano, 
że największa ilość materiału T/PE przeniesiona została na powierzchnie P/TyT(B) oraz 
P/TyT(C). Najmniejszą ilość przeniesionego materiału T/PE (odwrotnie niż w przy-
padku powierzchni P/MON i P/POL) – odnotowano dla płytki charakteryzowanej 
najmniejszą chropowatością powierzchni, a więc P/TyT(A). Największe zużycie po-
wierzchni T/PE obserwowano dla skojarzenia badawczego P/TyT(B) – T/PE, a naj-
mniejsze dla skojarzenia badawczego P/TyT(A) – T/PE, co potwierdzały także wyniki 
analizy kąta nachylenia linii trendu (rys. 4.31f). Mechanizm zużycia powierzchni po-
limerowych trzpieni był podobny – różnica była jedynie w wymiarach rys oraz ich 
rozmieszczeniu na powierzchni czołowej trzpienia. Największy stopień zużycia po-
wierzchni T/PE, charakteryzowany zagęszczeniem oraz szerokością rys, obserwowano 
dla skojarzenia badawczego P/TyT(B) – T/PE.

Ze względu na obszerny materiał badawczy wyniki badań ukształtowania po-
wierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej otrzymane z wykorzystaniem WLIM 
dotyczą wyłącznie płytek i zostały przedstawione w tabelach 4.10÷4.12.

P/moN P/PoL P/TyT

(C
)

(b
)

(a
)

Rys. 4.33. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej płytek otrzy-
mane z wykorzystaniem OM

50 μm50 μm50 μm

50 μm50 μm50 μm

50 μm50 μm50 μm
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t/Pe/moN t/Pe/PoL T/Pe/TyT

(C
)

(b
)

(a
)

Rys. 4.34. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej trzpieni otrzy-
mane z wykorzystaniem OM

Ukształtowanie powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej płytek przed-
stawiono w postaci mapy konturowej i obrazu izometrycznego, Dodatkowo podano 
wielkości (wybrane parametry: Sq, Ssk, Sku, Sp, Sv, Sz, Str, Sk, Spk, Svk) charakteryzu-
jące to ukształtowanie oraz umożliwiające przeprowadzenie analizy ilościowej.

Na mapach konturowych oraz obrazach izometrycznych obserwowano przenie-
siony materiał polimerowego trzpienia będący głównym produktem zużycia wszyst-
kich badanych skojarzeń węzła tarcia płytka–trzpień. Wartości parametrów ujętych 
w tabelach zmieniały się na skutek przeniesienia materiału polimerowego trzpienia 
na powierzchnię płytek. Ilość oraz rozmieszczenie produktów zużycia na powierzch-
niach płytek zależała od charakterystyk ukształtowania powierzchni technologicznej 
warstwy wierzchniej, którą przedstawiono w rozdziale 4.6.1.2. 

Charakterystyki tribologiczne badanych skojarzeń węzła tarcia płytka–trzpień 
przedstawione w rozdziale 4.6.1.3 pokazały, że w przypadku P/MON największą 
średnią wartość intensywności zużywania T/PE odnotowano dla powierzchni o naj-
mniejszej chropowatości P/MON(A), a najmniejszą – dla powierzchni P/MON(B). 
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Tabela 4.10.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej P/moN 
otrzymane z wykorzystaniem WLIM

P/
m

o
N

(c
)

        

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,112 -1,21 18,2 0,596 0,962 1,56 0,706 0,109 0,186 0,226

P/
m

o
N

(b
)

         

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp  
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk
 [µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,096 -2,05 22,4 0,513 0,786 1,30 0,611 0,078 0,153 0,215

P/
m

o
N

(a
)

         

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,087 0,660 15,1 0,424 0,702 1,13 0,577 0,079 0,196 0,113
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 Tabela 4.11. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej P/PoL otrzy-
mane z wykorzystaniem WLIM

P/
Po

L(
c)

        

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,094 -1,34 5,76 0,263 0,432 0,694 0,784 0,170 0,059 0,184

P/
Po

L(
b)

        

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk
 [µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,047 -1,56 9,46 0,182 0,316 0,498 0,672 0,089 0,080 0,091

P/
Po

L(
a)

           

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,046 5,29 39,5 0,452 0,150 0,602 0,491 0,051 0,111 0,022
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Tabela 4.12.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej P/TyT otrzy-
mane z wykorzystaniem WLIM

P/
Ty

T(
C)

        

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,104 -0,938 4,36 0,323 0,544 0,867 0,321 0,233 0,054 0,159

P/
Ty

T(
b)

              

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp  
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk
 [µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,051 -0,79 4,82 0,180 0,260 0,441 0,800 0,128 0,030 0,076

P/
Ty

T(
a)

        

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,053 -2,12 10,4 0,130 0,307 0,437 0,879 0,098 0,024 0,113
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Analizując powierzchnie P/MON, otrzymane w wyniku modelowych badań tribolo-
gicznych zaobserwowano, że największe skupisko produktów zużycia zlokalizowane 
zostało właśnie na powierzchni P/MON(A), dokładanie w tych obszarach, gdzie usy-
tuowane były charakterystyczne wgłębienia powierzchni (wykruszenia lub wgniece-
nia), najmniejsze – na powierzchni P/MON(B). Na powierzchni P/MON(C) rozkład 
produktów zużycia został równomiernie rozłożony na całej powierzchni. Produkty zu-
życia obserwowano zarówno na powierzchni płytek oraz wewnątrz wgłębień, o czym 
mogą świadczyć wartości parametrów Sv. Istotnie zmieniła się wartość parametru Sku 
(zmniejszyła się ponad dwukrotnie dla powierzchni P/MON(C) i P/MON(B), a ponad 
sześciokrotnie dla powierzchni P/MON(A)), co prawdopodobnie związane było z wy-
pełnieniem przez produkty zużycia głębokich defektów powierzchni (rys i wykruszeń) 
technologicznej warstwy wierzchniej P/MON. 

W przypadku P/POL największą intensywność zużywania T/PE odnotowano rów-
nież dla powierzchni o najmniejszej chropowatości P/POL(A). Płaskowyżowy charakter 
ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej P/POL(A) dopro-
wadził do niszczenia powierzchni T/PE na skutek mechanizmu zużycia adhezyjne-
go, o czym mogły świadczyć duże i pojedyncze skupiska materiału polimerowego 
obserwowane na mapie konturowej oraz obrazie izometrycznym. Ponad trzykrotne 
zwiększenie wartości parametrów Sp oraz Spk również potwierdzały ten wniosek. 
Natomiast dwukrotne zmniejszenie wartości parametru Sv oraz niemal czterokrotne 
zmniejszenie wartości parametru Svk świadczyły o wypełnianiu defektów (jam i rys) 
na powierzchni P/POL(A) przez produkty zużycia. 

Z kolei w przypadku P/TyT zwrócono uwagę na relację odwrotną w porówna-
niu z P/MON i P/POL. Najmniejsza intensywność zużywania charakteryzowała po-
wierzchnię o najmniejszej chropowatości, czyli P/TyT(A), a największa intensywność 
zużywania – powierzchnię P/TyT(B). Analizując zmiany na mapach konturowych oraz 
obrazach izometrycznych, stwierdzono, że znacząco zmniejszyła się liczba i rozmia-
ry defektów powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej P/TyT, co świadczyło 
o wypełnianiu wolnych przestrzeni wgłębień przez produkty zużycia. O ile w przy-
padku P/MON i P/POL wartość parametru Sq zwiększyła się, to w przypadku P/TyT 
wartość tego parametru uległa zmniejszeniu. Powierzchnia polimerowego trzpienia 
w wyniku oddziaływania nierówności P/TyT była niszczona prawdopodobnie w wyni-
ku mechanizmu zużycia ściernego (w procesach mikroskrawania i ścinania nierówno-
ści), a produkty zużycia lokowane we wgłębieniach na powierzchniach P/TyT. 

Przedstawioną analizę wyników WLIM dla płytek wraz ze wskazaniem mechani-
zmów zużycia polimerowych trzpieni potwierdziła m.in. analiza wyników badań otrzy-
manych z wykorzystaniem SEM, które zestawiono na rys. 4.35 dla płytek i rys. 4.36 
dla trzpieni.

Analiza wyników badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej war-
stwy wierzchniej elementów węzła tarcia płytka–trzpień w badanych skojarzeniach 
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otrzymanych z wykorzystaniem SEM wykazała, że największa ilość materiału T/PE przenie-
siona została na powierzchnię P/MON(A) charakteryzowaną najmniejszą chropowatością 
powierzchni. Zidentyfikowane produkty zużycia zostały równomiernie rozmieszczone na  
powierzchni P/MON(A). W przypadku pozostałych powierzchni, czyli P/MON(B)  
i P/MON(C), obserwowano znacznie mniejsze ilości przeniesionego materiału T/PE.

P/moN P/PoL P/TyT

(C
)

(b
)

(a
)

Rys. 4.35. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej płytek (mor-
fologii) otrzymane z wykorzystaniem SEM

Niewielkie ilości produktów zużycia obserwowano na powierzchniach P/POL. 
Mimo to stwierdzono, że największa ilość produktów zużycia materiału T/PE przenie-
siona została na płytkę charakteryzowaną najmniejszą chropowatością powierzchni 
technologicznej warstwy wierzchniej, czyli P/POL(A). Świadczyły o tym widoczne na 
obrazach ciemne ślady – ich rozmiary oraz kolor (im ciemniejszy kolor, tym grubsza 
warstwa przeniesionego materiału polimerowego). 
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t/Pe/moN t/Pe/PoL T/Pe/TyT
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)

(b
)

(a
)

Rys. 4.36. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej trzpieni (mor-
fologii) otrzymane z wykorzystaniem SEM

Analiza obrazów powierzchni otrzymanych dla P/TyT, podobnie jak w przypad-
ku P/MON i P/POL, potwierdziła wyniki analizy obrazów otrzymanych metodą OM. 
Największą ilość produktów zużycia T/PE obserwowano dla skojarzenia badawczego 
P/TyT(B) – T/PE. Widoczne na obrazach powierzchni P/TyT ciemne miejsca (produk-
ty zużycia – materiał polimerowego trzpienia) miały zróżnicowaną charakterystykę. 
W przypadku powierzchni P/TyT(B) produkty zużycia tworzyły przypadkowo roz-
lokowane skupiska, natomiast na powierzchni P/TyT(C) – rozmazane obszary, któ-
re w dużym powiększeniu wydawały się większe aniżeli w przypadku powierzchni  
P/TyT(B). Jednak grubość utworzonej warstwy była znacznie mniejsza (skala odcieni 
szarości przeniesionego materiału) na powierzchniach P/TyT(C). Bez wątpienia naj-
mniejszą ilość produktów zużycia zaobserwowano na powierzchni P/TyT(A).

Charakterystyka ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzch-
niej polimerowych trzpieni była zróżnicowana, zależna od charakterystyki ukształto-
wania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej płytek.

50 μm50 μm50 μm

50 μm50 μm50 μm

50 μm50 μm50 μm
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Na powierzchni T/PE/MON(C) obserwowano rysy będące wynikiem mechani-
zmu zużycia ściernego – w procesie mikroskrawania nierównościami występującymi 
na powierzchni P/MON(C). Powierzchnia T/PE/MON(A) pokryta została miejscowo 
zlokalizowanymi cząstkami (skupiskami) materiału polimerowego. Poza tym na po-
wierzchni T/PE/MON(A) obserwowano również nieciągłości materiału, które prawdo-
podobnie były wynikiem długotrwałego oddziaływania płaskowyżowo ukształtowanej 
powierzchni P/MON(A), charakteryzowanej zaokrąglonymi wierzchołkami nierówno-
ści czy rozłożystymi wzniesieniami, na powierzchnię T/PE. Natomiast na powierzchni 
T/PE/MON(B) obserwowano mniej liczne nieciągłości materiału.

W przypadku skojarzeń badawczych P/POL – T/PE mechanizm zużycia powierzch-
ni T/PE był podobny, zwłaszcza dla współpracy z powierzchniami P/POL(C) oraz  
P/POL(A). W przypadku skojarzenia badawczego P/POL(C) – T/PE oraz P/POL(A) –  
T/PE, niszczenie T/PE następowało głównie w wyniku mechanizmu zużycia ściernego 
w procesie mikroskrawania nierównościami (o stromych zboczach) powierzchni pły-
tek. Dla skojarzenia badawczego P/POL(A) – T/PE zużywanie powierzchni trzpienia 
następowało dodatkowo w wyniku oddziaływania adhezyjnego cząstek materiału 
polimerowego przeniesionego na powierzchnie płytek z materiałem polimerowym 
trzpienia. Takie oddziaływanie doprowadzało do stopniowego sczepiania tych samych 
materiałów i wyrywania cząstek polimeru z powierzchni trzpieni (słabszego elementu 
pod względem wytrzymałości materiału). Świadczyły o tym miejscowe wgłębienia 
obserwowane na powierzchniach T/PE/POL(C) oraz T/PE/POL(A).

Analiza obrazów powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej T/PE/TyT wy-
kazała, że największe zużycie powierzchni polimerowych trzpieni miało miejsce w sko-
jarzeniu badawczym P/TyT(B) – T/PE. Charakterystyka ukształtowania powierzchni 
eksploatacyjnej warstwy wierzchniej metalowych płytek była nieco inna niż charak-
terystyka powierzchni płytek ceramicznych, co wynikało zarówno z właściwości ma-
teriałowych oraz parametrów obróbki końcowej. Najmniejsze niszczenie powierzchni   
T/PE odnotowano w przypadku skojarzenia badawczego P/TyT(A) – T/PE. Na po-
wierzchniach T/PE/TyT(A) obserwowano niewielkich rozmiarów, nieliczne nieciągłości 
materiału w postaci rys oraz wyrwy adhezyjne będące wynikiem mechanizmów zuży-
cia ściernego oraz adhezyjnego. Znacząco większą liczbę oraz rozmiary rys obserwo-
wano na powierzchniach T/PE badanych w skojarzeniach z powierzchniami P/TyT(C) 
oraz P/TyT(B). Widoczne na powierzchniach T/PE/TyT(B) i T/PE/TyT(C) rysy były wy-
nikiem oddziaływania mikronierówności powierzchni P/TyT na powierzchnie T/PE. 

Materiał polimerowy usuwany w wyniku mechanizmu zużycia ściernego (w pro-
cesie mikroskrawania) z powierzchni trzpieni był przenoszony na powierzchnie płytek, 
co obserwowano na obrazach powierzchni płytek – rys. 4.35.

Zgodnie z przyjętym programem badań ukształtowania powierzchni eksploata-
cyjnej warstwy wierzchniej, przeprowadzono badania uzupełniające z wykorzysta-
niem mikroskopu sił atomowych AFM. Wyniki badań dla płytek przedstawiono na 
rys. 4.37 w (widok 2D) oraz rys. 4.38 (widok 3D).
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P/moN P/PoL P/TyT
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Rys. 4.37. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej płytek (widok 
2D) otrzymane z wykorzystaniem AFM

Analiza charakteru ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzch-
niej P/MON wykazała równomierne rozmieszczenie (jasne miejsca) materiału poli-
merowego trzpienia przeniesionego na powierzchnie P/MON(B). Odczytując dane 
przedstawione na osi pionowej, można było wnioskować, że najmniejsza wysokość 
nierówności powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej charakteryzowała po-
wierzchnię P/MON(B). Natomiast na podstawie analizy wyników przedstawionych 
na rys. 4.38 (widok 3D) stwierdzono, że największe cząstki produktów zużycia (pod 
względem wysokości oraz zajmowanej powierzchni) zostały uformowane na po-
wierzchni P/MON(A).

W przypadku powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej P/POL największą 
ilość przeniesionego i nierównomiernie rozmieszczonego materiału polimerowego  
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T/PE odnotowano na powierzchni P/POL(A). Niewiele miejscowo usytuowanych pro-
duktów zużycia obserwowano na powierzchniach P/POL(C). Z kolei na powierzchni 
P/POL(B) przeniesiona ilość materiału polimerowego była niewielka, a wręcz nieza-
uważalna na obrazach powierzchni o wymiarach 50x50 μm. 

P/moN P/PoL P/TyT

(C
)

(b
)

(a
)

Rys. 4.38. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej płytek (widok 
3D) otrzymane z wykorzystaniem AFM

Analiza wyników badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej otrzymanych z wykorzystaniem AFM dla powierzchni P/TyT była analo-
giczna do analizy wyników badań otrzymanych metodą SEM dla tych powierzchni. 
Wynikało z niej, że największą ilość produktów zużycia obserwowano na powierzch-
ni P/TyT(B), natomiast najmniejszą – na powierzchni P/TyT(A). Na powierzchni 
P/TyT(A) przeniesione niewielkich rozmiarów (drobne wzniesienia) cząstki materia-
łu polimerowego zostały rozmieszczone równomiernie. Dodatkowo zaobserwowa-
no większe, miejscowo zlokalizowane produkty zużycia. W przypadku powierzchni  
P/TyT(C) oraz P/TyT(B) produkty zużycia tworzyły miejscowe rozłożyste skupiska.

Ukształtowanie powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej polimerowych 
trzpieni również poddano badaniom z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych 
AFM. Wyniki przedstawiono na rys. 4.39 (widok 2D) oraz rys. 4.40 (widok 3D).
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Rys. 4.39.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej trzpieni (widok 
2D) otrzymane z wykorzystaniem AFM

Mechanizm zużycia powierzchni T/PE w badanych skojarzeniach P/MON – T/PE 
był podobny do zaobserwowanego podczas analizy wyników badań otrzymanych 
metodą SEM. 

Największe zużycie powierzchni T/PE odnotowano dla skojarzenia badawczego 
P/MON(A) – T/PE. Niszczenie powierzchni czołowej T/PE następowało w wyniku me-
chanizmu zużycia ściernego w procesach mikroskrawania i mikrorysowania nierów-
nościami występującymi na powierzchniach technologicznie ukształtowanej warstwy 
wierzchniej P/MON. Dodatkowo na powierzchniach T/PE/MON(C) oraz T/PE/MON(A) 
obserwowano miejscowo zlokalizowane cząstki (skupiska) materiału polimerowego.
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Rys. 4.40.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej trzpieni (widok 
3D) otrzymane z wykorzystaniem AFM

Analiza charakteru ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzch-
niej T/PE w badanych skojarzeniach P/POL – T/PE wykazała również podobieństwo do 
analizy wyników badań otrzymanych metodą SEM. Najmniejsze zużycie powierzchni 
T/PE odnotowano dla skojarzenia badawczego P/POL(B) – T/PE. W przypadku ba-
danych skojarzeń P/POL(C) – T/PE oraz P/POL(A) – T/PE powierzchnie trzpieni były 
niszczone głównie w wyniku mechanizmu zużycia ściernego w procesie mikroskrawa-
nia nierównościami powierzchni płytek, przy czym największe zużycie polimerowego 
trzpienia odnotowano dla skojarzenia P/POL(A) – T/PE.

Analiza wyników badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej T/PE konstytuowanych w skojarzeniach badawczych P/TyT – T/PE wykaza-
ła, że największe zużycie powierzchni T/PE miało miejsce dla skojarzenia badawczego 
P/TyT(B) – T/PE. Na powierzchni T/PE/TyT(B) obserwowano charakterystyczne rysy 
będące wynikiem oddziaływania nierówności powierzchni P/TyT na powierzchnie 
T/PE. Materiał usuwany z powierzchni T/PE w wyniku mechanizmu zużycia ściernego 
przenoszony był na powierzchnie płytek, co przedstawiono na rys. 4.39.

Pewne różnice w analizie jakościowej wyników badań ukształtowania powierzch-
ni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej otrzymanych metodą AFM, w porównaniu 
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z analizą wyników otrzymanych metodami OM i SEM, mogą wynikać z rozmiaru ob-
szaru badanego oraz możliwości przyrządów pomiarowych. 

Po przeprowadzeniu modelowych badań tribologicznych wykonano badania 
powierzchni filtrów (rys. 4.41) z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektro-
nowego SEM wyposażonego w mikroanalizator rentgenowski EDS. Ich celem była 
identyfikacja rzeczywistych produktów zużycia generowanych w badanych skojarze-
niach i osadzonych na powierzchniach płytek, co było obserwowane podczas badań 
metodami OM, SEM oraz AFM. Poza tym przeprowadzona została analiza cząstek 
zużycia pod względem wielkości, rozmieszczenia i składu chemicznego. Do badań 
powierzchni filtrów (powierzchnia polimerowa nieprzewodząca) przystąpiono po 
wcześniejszym ich napyleniu warstwą węgla. 

         

Rys. 4.41. Czysty filtr polimerowy

Wyniki badań przedstawiono w postaci obrazu (morfologii) powierzchni filtra 
oraz widma EDS będącego zależnością liczby zaliczeń (Impulsy) w funkcji energii pro-
mieniowania (Energia). Wartości energii umożliwiły identyfikację pierwiastków w ma-
teriale badanego elementu (analiza jakościowa), natomiast intensywność (wysokość 
pików) – analizę ilościową składu chemicznego.

Wyniki badań przy wykorzystaniu SEM/EDS otrzymane dla czystego filtra przed-
stawiono na rys. 4.42. 

Analiza składu chemicznego powierzchni czystego filtra wykazała obecność pier-
wiastków, tj. węgiel, azot i tlen charakterystycznych dla materiałów polimerowych. 

Na kolejnych rysunkach 4.43÷4.51 przedstawiono wyniki badań powierzchni fil-
trów w badanych skojarzeniach węzła tarcia płytka–trzpień.

Przeprowadzona jakościowa i ilościowa mikroanaliza powierzchni filtrów wyka-
zała, że produktem zużycia w badanych skojarzeniach węzła tarcia płytka–trzpień, 
niezależnie od skojarzenia materiałowego oraz charakterystyki ukształtowania po-
wierzchni technologicznej warstwy wierzchniej P/MON, P/POL oraz P/TyT, był mate-
riał polimerowego trzpienia (PE – UHMW). Analizowane produkty zużycia naniesione 
na powierzchnie filtrów charakteryzowała różnorodność zarówno w budowie, jak 
również w składzie chemicznym.
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Rys. 4.42.  Wyniki badań powierzchni czystego filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS – morfologia 
powierzchni czystego filtra i widmo EDS

 
Rys. 4.43.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-

jarzenia P/moN(c) –t/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS 
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Rys. 4.44.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego skoja-
rzenia P/moN(b) – t/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS 

Rys. 4.45. Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego skoja-
rzenia P/moN(a) – t/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS
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Rys. 4.46.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-
jarzenia P/PoL(c) – t/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS 

Rys. 4.47.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-
jarzenia P/PoL(b) – t/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS
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Rys. 4.48.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-
jarzenia P/PoL(a) – t/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS

Rys. 4.49.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-
jarzenia P/tyt(c) – t/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS 
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Rys.  4.50.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-
jarzenia P/TyT(b) – T/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS

Rys. 4.51. Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-
jarzenia P/TyT(a) – T/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS
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Poza pierwiastkami składowymi czystego filtra (węgiel, tlen i azot) zidentyfi-
kowano inne pierwiastki, w tym pierwiastki składowe roztworu Ringera oraz pier-
wiastki wchodzące w skład materiału płytek (m.in. Al, Zr, Cr, Fe, Si). Śladowe ilości 
tych pierwiastków (widoczne na widmach EDS) zostały również zidentyfikowane na 
powierzchniach elementów trących węzła tarcia płytka–trzpień, ale nie stwierdzono 
ich wpływu na przebieg charakterystyk tribologicznych oraz mechanizmy zużycia po-
wierzchni polimerowych trzpieni. 

Analiza wyników badań powierzchni otrzymanych z wykorzystaniem SEM/EDS 
potwierdziła i uzupełniła wyniki otrzymane innymi metodami badań.

 Przedstawione wyniki badań powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej 
elementów węzła tarcia płytka–trzpień oraz ich analiza pozwoliły na scharakteryzo-
wanie (ocenę stanu) ukształtowania powierzchni elementów trących otrzymanych 
w wyniku modelowych badań tribologicznych. Zidentyfikowane zostały produkty 
zużycia, przenoszone na powierzchnie płytek oraz osadzane na powierzchniach fil-
trów, przez które ze strefy tarcia odprowadzany był środek smarowy. Ilość produktów 
zużycia została określona w oparciu o analizę jakościową (obrazy powierzchni) oraz 
analizę ilościową (widmo EDS). 

Przedstawiony opis i analiza ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej elementów trących oraz charakterystyka produktów zużycia wskazywały, 
że materiał polimerowy będący produktem zużycia w badanych skojarzeniach węzła 
tarcia płytka–trzpień tworzył polimerową powłokę, tzw. film smarowy na powierzch-
niach płytek, co w istotny sposób wpływało na przebieg procesów tarcia i zużywania. 
Zagadnieniu przenoszenia materiału polimerowego na powierzchnie współpracują-
cego elementu węzła tarcia, głównie metalowego, poświęcono wiele prac, w tym 
opracowania krajowe [Polak 1998, Wieleba 2002-1].

4.6.1.5. Podsumowanie badań modelowych

Badania modelowe obejmowały cztery obszary zagadnień, zgodnie ze schema-
tem na rys. 4.18. W ramach pierwszego obszaru zostały przygotowane elementy wę-
zła tarcia o prostych kształtach, niezbędne do przeprowadzenia modelowych badań 
tarciowo-zużyciowych. Modelowe badania tribologiczne realizowane były w skoja-
rzeniach badawczych węzła tarcia płytka–trzpień, w ruchu posuwisto-zwrotnym na 
standardowym urządzeniu badawczym – stanowisku badawczym T17, zgodnie z wy-
tycznymi normy [ASTMF-1]. 

Wytworzone w procesie technologicznym elementy węzła tarcia płytka–trzpień, 
poddano badaniom ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzch-
niej w ramach obszaru drugiego z wykorzystaniem różnych metod pomiaru (WLIM, 
SEM, AFM) wielkości charakteryzujących to ukształtowanie, czyli tzw. multisenso-
ryki. W ten sposób uzyskano komplementarne informacje na temat powierzchni 
technologicznej warstwy wierzchniej (charakteru ukształtowania oraz właściwości 
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funkcjonalnych) będącej wynikiem operacji i zabiegów obróbki końcowej w ramach 
procesu technologicznego. 

W wyniku przeprowadzonych modelowych badań tribologicznych (trzeci obszar) 
zweryfikowane zostały właściwości funkcjonalne (tribologiczne) ukształtowanych 
w procesie technologicznym powierzchni ceramicznych i metalowych płytek, które 
współpracowały w skojarzeniu badawczym z polimerowym trzpieniem. 

Poza tym zidentyfikowano produkty zużycia przeniesione na powierzchnie pły-
tek oraz naniesione na powierzchnie filtrów, przez które odprowadzany był środek 
smarowy ze strefy tarcia. Produktem zużycia był głównie materiał polimerowego 
trzpienia. Ilość produktów zużycia została określona w ramach obszaru czwartego 
– ostatniego, na podstawie wyników badań otrzymanych z wykorzystaniem różnych 
metod pomiaru, w tym OM, WLIM, SEM/EDS, AFM.

Produkty zużycia w badanych skojarzeniach węzła tarcia płytka–trzpień stanowiły 
efekt mechanizmów zużycia, w tym zużycia ściernego (w procesie mikroskrawania 
nierównościami występującymi na powierzchniach płytek), zmęczeniowego oraz 
adhezyjnego. 

Otrzymane charakterystyki tribologiczne oraz przeprowadzona analiza ukształto-
wania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej płytek i trzpieni, skorelowana 
z analizą ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej wykaza-
ły, że najlepszymi (pod względem przebiegu zmian współczynnika tarcia i zużycia li-
niowego polimerowego trzpienia oraz najmniejszej wartości średniej intensywności 
zużywania polimerowego trzpienia) okazały się skojarzenia badawcze: P/MON(B) –  
T/PE, P/POL(B) – T/PE oraz P/TyT(A) – T/PE. Nieznacznie gorsze wyniki odnotowano 
dla skojarzeń badawczych: P/MON(C) – T/PE, P/POL(C) – T/PE oraz P/TyT(C) – T/PE.

Do drugiej części badań technologiczno-eksploatacyjnych (badań symulacyjnych 
prowadzonych na elementach, których kształty odwzorowują rzeczywistą geometrię 
węzła tarcia, a warunki badań symulują faktyczne warunki pracy tego węzła) wyty-
powano wszystkie rodzaje materiałów (ceramika monokrystaliczna MON, cerami-
ka polikrystaliczna POL oraz metal – stop tytanu TyT), wskazując charakterystykę 
ukształtowania powierzchni elementów węzła tarcia głowa–panewka wymaganą do 
uzyskania w procesie technologicznym obróbki końcowej.

Powierzchnie elementów trących – głowy i panewki – charakteryzował określony 
charakter ukształtowania definiowany parametrem chropowatości Ra, zgodnie z wy-
tycznymi normy [ASTMF-2].

4.6.2. badania symulacyjne
Celem badań symulacyjnych było określenie wpływu parametrów obróbki koń-

cowej na charakterystykę powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej (ste-
reometrię i właściwości funkcjonalne) oraz wpływu charakterystyki powierzchni 
technologicznej warstwy wierzchniej na charakterystyki tribologiczne węzła tarcia 
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głowa–panewka i charakterystykę powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej 
(stereometrię i właściwości tribologiczne – mechanizmy i produkty zużycia). 

Badania symulacyjne obejmujące cztery obszary zagadnień przeprowadzono 
zgodnie z przyjętą metodyką – rys. 4.52. 

PODSUMOWANIE BADAŃ SYMULACYJNYCH
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CEL BADAŃ SYMULACYJNYCH

TECHNIKA WYTWARZANIA ELEMENTÓW TRĄCYCH: GŁÓW I PANEWEK
TECHNOLOGIA OBRÓBKI KOŃCOWEJ ELEMENTÓW WĘZŁA TARCIA GŁOWA–PANEWKA (ROZDZIAŁ 4.6.2.1)

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI TWW GŁÓW I PANEWEK (CMM, OM, WLIM, SEM, AFM)
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI TWW GŁÓW I PANEWEK – STEREOMETRIA, WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE (ROZDZIAŁ 4.6.2.2)

BADANIA TARCIOWO-ZUŻYCIOWE W WĘŹLE TARCIA GŁOWA–PANEWKA
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE WĘZŁA TARCIA GŁOWA–PANEWKA (ROZDZIAŁ 4.6.2.3)

BADANIA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI EWW GŁÓW I PANEWEK (CMM, OM, WLIM, SEM/EDS, AFM)
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNI EWW GŁÓW I PANEWEK – STEREOMETRIA, WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE (ROZDZIAŁ 4.6.2.4)

Rys. 4.52. Metodyka badań symulacyjnych

Na podstawie jakościowej i ilościowej analizy wyników badań wskazane zostały 
skojarzenia badawcze, dla których odnotowano najmniejszą wartość średniego mo-
mentu tarcia i najmniejsze zużycie polimerowej panewki. Wyniki badań symulacyj-
nych mogą posłużyć za podstawę decyzji podejmowanych w zakresie dalszych badań 
lub wdrożeń.

4.6.2.1. technologia obróbki końcowej elementów węzła tarcia głowa–panewka

Półfabrykaty poddano procesowi obróbki końcowej, nadając kształt, wymiar i ja-
kość powierzchni elementom trącym węzła tarcia głowa–panewka sztucznego stawu 
biodrowego, zgodnie z wytycznymi normy [ASTMF-2].

Proces obróbki końcowej elementów ceramicznych i metalowych (głów) obej-
mował kilka etapów, w tym: przygotowanie otworu bazowego (samohamującego), 
obróbkę dokładną spojonym ścierniwem (szlifowanie), w której elementy kształto-
wano z naddatkiem 0,10÷0,15 mm, obróbkę bardzo dokładną luźnym ścierniwem 
(docieranie z polerowaniem), która zapewniła uzyskanie wymaganej normą [AST-
MF-2] jakości powierzchni warstwy wierzchniej, a w ostatnim etapie – sprawdzenie 
wszystkich wymiarów z opcjonalną modyfikacją otworu bazowego.

Ważne z punktu widzenia badań tarciowo-zużyciowych było sprawdzanie dokładno-
ści wymiarowo-kształtowej (oszacowanie błędów kształtu) oraz jakości powierzchni (cha-
rakteru ukształtowania powierzchni – stereometrii) obrobionych głów. Dlatego też w mo-
nografii skupiono się głównie na etapie procesu technologicznego obróbki końcowej.

Proces technologiczny przedmiotów o zewnętrznym zarysie sferycznym został 
opracowany w ramach dwóch projektów badawczych z udziałem autorki [Gawlik 
2005, Gawlik 2010]. 
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W ramach projektu [Gawlik 2005] powstał trójwrzecionowy system obróbkowy 
z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej bazujący na korpusie frezarki FNX 30P, 
który następnie został rozbudowany w ramach projektu rozwojowego [Gawlik 2010] 
z przeznaczeniem do obróbki sekwencyjnej materiałów trudnoskrawalnych i kształtowa-
niem przedmiotów o zarysie sferycznym (w tym głów sztucznego stawu biodrowego).

Realizację procesu obróbki końcowej umożliwiło zaprojektowanie i wytworze-
nie specjalnego oprzyrządowania technologicznego do operacji dokładnej obróbki 
ściernej – szlifowania (rys. 4.53) oraz bardzo dokładnej obróbki ściernej – docierania 
z polerowaniem (rys. 4.54) z własnym napędem i sterowaniem numerycznym.

NARZĘDZIE 

PRZEDMIOT 
OBRABIANY 

Rys. 4.53. Oprzyrządowanie technologiczne do dokładnej obróbki ściernej – szlifowania [Gawlik 2010, 
Niemczewska 2015-2]

NARZĘDZIE 

PRZEDMIOT 
OBRABIANY 

Rys. 4.54.  Oprzyrządowanie technologiczne do bardzo dokładnej obróbki ściernej – operacji docierania 
z polerowaniem [Gawlik 2010, Niemczewska 2015-2]

Dokładną obróbkę ścierną spojonym ścierniwem (szlifowanie), podobnie jak 
w przypadku płytek w części badań modelowych, zastosowano w celu nadania od-
powiedniego kształtu i wymiarów elementom o zarysie sferycznym – głowom i zre-
alizowano w dwóch zabiegach. Bazą przedmiotu obrabianego był samohamujący 
otwór stożkowy wykonany na początku procesu technologicznego. Precyzyjne pozy-
cjonowanie narzędzia diamentowego pozwoliło na osiągnięcie z dużą dokładnością 
wymaganego wymiaru średnicy głów. Odchyłki sferyczności dla mierzonych elemen-
tów były niewielkie, co pokazały wyniki badań głów otrzymanych z wykorzystaniem 
współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM. 
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W pierwszym zabiegu dokładnej obróbki ściernej spojonym ścierniwem elemen-
tów sferycznych wykonanych zarówno z ceramiki monokrystalicznej MON, ceramiki 
polikrystalicznej POL oraz stopu tytanu TyT, zastosowano pierścieniowe narzędzia 
szlifierskie o średnicy zewnętrznej 27 mm i wewnętrznej 19 mm, zaopatrzone w dia-
mentowe ziarna ścierne o granulacji ASO 125/100 osadzone na spoiwie metalicz-
nym. Natomiast w drugim zabiegu dokładnej obróbki ściernej spojonym ścierniwem 
– zastosowano pierścieniowe narzędzia szlifierskie o średnicy zewnętrznej 30 mm 
i wewnętrznej 20 mm, zaopatrzone w diamentowe mikroziarna ścierne osadzone na 
spoiwie organicznym o granulacji ASM 7/5 dla materiałów ceramicznych (MON i POL) 
oraz ASM 3/1 dla stopu tytanu (TyT).

Warunki procesu szlifowania głów dla wszystkich materiałów obrabianych:
 – prędkość szlifowania [m/s]:  4,1÷4,7 
 – posuw zwrotno-obrotowy [cykli/min]:  2÷3 
 – posuw wgłębny [mm/cykl]:  0,01 dla ASO 125/100 oraz  

0,005 dla ASM 7/5 i ASM 3/1
 – smarowanie z chłodzeniem: ciecz stosowana w precyzyjnych  

centrach obróbczych.
Wielkość naddatku do usunięcia w przypadku pierwszego zabiegu operacji szli-

fowania wynosiła 0,10÷0,15 mm. Natomiast w przypadku drugiego zabiegu operacji 
szlifowania, dla ASM 7/5 wielkość naddatku do usunięcia wynosiła 10÷30 μm, a dla 
ASM 3/1 wielkość naddatku do usunięcia wynosiła 3÷10 μm.

Prawidłowe funkcjonowanie sztucznego stawu biodrowego zależy m.in (roz-
dział 4.2.3, rys. 4.11) od ukształtowanej w procesie technologicznym powierzchni, 
co wiąże się również z operacjami i zabiegami bardzo dokładnej obróbki ściernej – 
docierania z polerowaniem. 

Bardzo dokładna obróbka ścierna luźnym ścierniwem została przeprowadzona 
bez zmiany zamocowania obrabianego elementu (głowy) we wrzecionie obrabiarki, 
po zakończeniu dokładnej obróbki ściernej spojonym ścierniwem. Zmianie ulegało 
jedynie narzędzie – specjalne oprzyrządowanie z własnym napędem. Docierak żeliw-
ny, którego technologiczną bazę stanowiła oprawka bazująca, mocowano w uchwy-
cie pływającego zacisku głowicy docierającej [Gawlik 2010, Niemczewska 2015-2,  
Rozenberg 2012]. 

Zabiegi bardzo dokładnej obróbki luźnym ścierniwem przeprowadzono sposo-
bem tzw. swobodnego docierania polegającym na wzajemnym docieraniu powierzch-
ni współpracujących – docieraka oraz obrabianego elementu. Pośredni kontakt po-
między narzędziem a elementem obrabianym zapewniała warstwa pasty ściernej 
z mikroproszkiem diamentowym o granulacji do 1 μm (ASM 1/0). Obroty przedmiotu 
obrabianego poprzez działanie siły tarcia wprawiały w ruch obrotowy bierny element 
układu – docierak. Dodatkowo przemieszczanie się docieraka wzdłuż jego osi obro-
tu w kierunku środka obrabianego przedmiotu powodowało wzajemne docieranie 
(w procesie zużywania) kształtujące powierzchnię głowy.
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Warunki procesu docierania głów wykonanych z materiałów ceramicznych (MON 
i POL) były następujące:

 – obciążenie F [N]:  350÷380
 – zakres zmian prędkości docierania w strefie obróbki vd [m/s]:  0,18÷1,17
 – naddatek usuwany [μm]: 10÷20

Czas obróbki t dla powierzchni o charakterystyce ukształtowania (B) wyniósł 5 min,  
a dla powierzchni o charakterystyce ukształtowania (A) – 10 min.

Proces docierania ceramicznych głów zrealizowano w dwóch zabiegach różnią-
cych się czasem obróbki. Do przestrzeni obróbki dozowano pastę z mikroproszkiem 
diamentowym o granulacji ASM 1/0. Efektem końcowym był element ceramicznej 
głowy, o charakterystyce ukształtowania powierzchni (A) i (B) określonej wartością 
parametru Ra. Na etapie bardzo dokładnej obróbki luźnym ścierniwem w procesie 
docierania należało doprowadzić do wymaganego wymiaru głowy z naddatkiem na 
średnicy równym 0,02 mm, gdyż element ceramiczny po ostygnięciu kurczy się na 
średnicy średnio o 0,02 mm. 

Proces docierania metalowych głów wykonanych ze stopu tytanu TyT, w wyniku 
którego nadana została wymagana charakterystyka ukształtowania powierzchni (A) 
i (B), zrealizowano również w dwóch zabiegach z użyciem past polerskich. Pierwszy 
zabieg operacji docierania zrealizowano za pomocą pasty polerskiej oraz gumowej 
oprawki – wynikiem były głowy o charakterystyce ukształtowania powierzchni (B). 
W drugim zabiegu operacji docierania wykorzystano pastę polerską oraz oprawkę 
wyścieloną bawełną – otrzymano głowy o charakterystyce ukształtowania powierzch-
ni (A).  

Etapem kończącym proces technologiczny obróbki głów, niezależnie od rodzaju 
materiału (MON, POL, TyT), było sprawdzanie wszystkich wymiarów z opcjonalną 
modyfikacją otworu bazowego. W przypadku braku zgodności wymiarów z wytycz-
nymi następowało korygowanie błędów wykonania otworu w operacji szlifowania 
podstawy głowy tak, aby w efekcie otrzymać wymiary podane na rys. 4.55 a.

W wyniku procesu technologicznego obróbki końcowej głów, dla każdego ba-
danego materiału otrzymano dwie różne charakterystyki ukształtowania powierzch-
ni obrobionej określone wartością parametru Ra, którego wartość nie przekraczała  
0,050 μm, przy czym: Ra(A) < Ra(B).

Elementy wytworzone w procesie technologicznym charakteryzowała masa 
średnio 42,7 g dla panewki PA/PE; w przypadku głów –  odpowiednio: 34,07 g dla  
G/MON(B), 33,93 g dla G/MON(A), 50,69 g dla G/POL(B), 50,34 g dla G/POL(A), 
38,07 g dla G/TyT(B) oraz 37,73 g dla G/TyT(A). Głowy o charakterystyce ukształtowa-
nia powierzchni (B) miały masę większą w porównaniu z głowami o charakterystyce 
ukształtowania powierzchni (A), co wynikało z parametrów obróbki bardzo dokładnej 
w ramach procesu technologicznego obróbki końcowej.
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Otrzymana charakterystyka ukształtowania powierzchni głów została przygoto-
wana zgodnie z wytycznymi normy [ASTMF-2]. Kształt i wymiary głów o średnicy 
φ28-0.02 mm do realizacji badań symulacyjnych przedstawiono na rys. 4.55b–d.

a)

b)

c)

d)

Rys. 4.55. Elementy badane – głowy: a) kształt i wymiary, b) głowa monokrystaliczna G/MON, c) głowa 
polikrystaliczna G/POL, d) głowa tytanowa G/TyT

Polimerowe panewki przeznaczone do współpracy w węźle tarcia głowa–panew-
ka  przygotowano w procesie technologicznym obróbki dwuoperacyjnej obejmującym 
operację toczenia i operację polerowania filcem wewnętrznej (roboczej) powierzchni 
panewki. Kształt i wymiary panewek o średnicy wewnętrznej φ28+0.04 mm przygoto-
wanych do badań symulacyjnych przedstawiono na rys. 4.56.

Ukształtowane zgodnie z powyższym opisem elementy węzła tarcia głowa–pa-
newka poddano badaniom ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej oraz 
badaniom tarciowo-zużyciowym.

Przyjęto oznaczenia stosowane w opisie przebiegu badań symulacyjnych i ana-
lizie wyników:

 – G – głowa, PA – panewka,
 – (SZLIF) –  charakterystyka ukształtowania powierzchni głów otrzymana w wyniku 

operacji dokładnej obróbki ściernej – szlifowania,
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 – (B), (A) – charakterystyka ukształtowania powierzchni głów otrzymana w wyniku 
kolejnych zabiegów bardzo dokładnej obróbki ściernej – docierania, definiowana 
parametrem Ra, przy czym istniała następująca zależność: Ra(A) < Ra(B) < 0,050 μm.

a) b)

Rys. 4.56. Element badany – panewka: a) kształt i wymiary, b) panewka polimerowa PA/PE

4.6.2.2. charakterystyka powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej głów  
i panewek

Powierzchnia warstwy wierzchniej, będąca wynikiem procesu technologicznego 
obróbki końcowej elementów węzła tarcia głowa–panewka, została poddana bada-
niom ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej z wykorzystaniem pięciu przy-
rządów pomiarowych: współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM, mikroskopu 
interferencyjnego WLIM, mikroskopu optycznego OM, skaningowego mikroskopu 
elektronowego SEM oraz mikroskopu sił atomowych AFM. 

Wykorzystanie w badaniach ukształtowania powierzchni tzw. multisensoryki, 
podobnie jak w części badań modelowych, umożliwiło dokonanie analizy jakościo-
wej oraz ilościowej charakteru ukształtowania oraz właściwości funkcjonalnych po-
wierzchni technologicznej warstwy wierzchniej elementów trących.

Ze względu na wieloetapowy proces przygotowania głów G/MON, G/POL  
i G/TyT, ważne było pokazanie, podobnie jak w przypadku płytek, w jaki sposób na-
stępowała modyfikacja powierzchni obrabianej. Ceramiczne i metalowe głowy bada-
no po każdej operacji i zabiegu procesu technologicznego obróbki końcowej. Pomiary 
wielkości charakteryzujących ukształtowanie powierzchni warstwy wierzchniej głów 
i panewek wykonano zgodnie z normą [ASTMF-2] – rys. 4.57. 

Z uwagi na powtarzalność pomiarów powierzchni oraz liczbę otrzymanych wyników 
badań wybrane i reprezentatywne wyniki przedstawiono w formie tabel oraz rysunków.

Odchyłka kształtu (okrągłości) Δ w przypadku głów sztucznego stawu biodrowe-
go powinna być wyznaczana w płaszczyznach (AA, BB, CC) wskazanych na rys. 4.57a, 
w przypadku panewek – zgodnie z rys. 4.57b, gdzie A (a), B (b = 2a/3), C (c = a/3).  
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Wymaganą charakterystykę ukształtowania powierzchni określoną w normie [ASTMF-2] 
za pomocą parametru Ra sprawdza się, wykonując pomiary na biegunie P oraz w ob-
szarze usytuowanym 30° od bieguna, tj. w obszarze wyznaczonym przez kąt między 
biegunem P a płaszczyzną CC. 

    a)             b)

Rys. 4.57. Elementy badane [ASTMF-2, Niemczewska 2018]: a) lokalizacja punktów pomiarowych na po-
wierzchni głowy, b) lokalizacja punktów pomiarowych na powierzchni wewnętrznej panewki

Zgodnie z normą [ASTMF-2] powierzchnie nośne elementów współpracujących 
tarciowo powinny być wolne od cząstek i zadrapań innych niż wynikające z proce-
su obróbki końcowej. Ponadto powierzchnie nośne metalowych oraz ceramicznych 
głów sztucznego stawu biodrowego przeznaczone do współpracy z polimerową pa-
newką powinna charakteryzować wartość parametru Ra nie większa niż 0,05 μm, 
a odchyłka kształtu (okrągłości) Δ nie powinna przekraczać 10 µm w każdej mierzo-
nej płaszczyźnie, natomiast do współpracy z metalową lub ceramiczną panewką:  
Ra  ≤ 0,05 μm oraz Δ ≤ 5 μm.

Powierzchnia nośna (wewnętrzna) polimerowej panewki powinna charakteryzo-
wać wartość parametru Ra nie większa niż 2 μm, natomiast dla metalowej lub cera-
micznej panewki wartość parametru Ra ≤ 0,05 μm oraz odchyłka kształtu (okrągłości) 
Δ ≤ 5 μm. We wszystkich wymienionych przypadkach powierzchnia nośna panewki 
musi być wolna od cząstek, zadrapań i śladów innych niż wynikające z procesu ob-
róbki końcowej.

Scharakteryzowanie ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy 
wierzchniej elementu na podstawie parametru Ra jest zwykle niewystarczające, stąd 
zalecane jest analizowanie innych parametrów opisujących ukształtowanie badanych 
powierzchni elementów trących. Dodatkowo wskazane jest wykonanie badań ukształ-
towania powierzchni z wykorzystaniem m.in. skaningowego mikroskopu elektrono-
wego SEM, co umożliwi dokonanie kompleksowej analizy ukształtowania powierzchni 
badanych elementów oraz pozwoli wyciągnąć konstruktywne wnioski. 

Wytyczne normy [ASTMF-2] zostały uwzględnione w programie badań ukształ-
towania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej elementów trących węzła 
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tarcia głowa–panewka oraz rozszerzone o inne metody, wymienione na początku 
niniejszego rozdziału. 

Wyniki badań ukształtowania powierzchni głów otrzymane z wykorzystaniem 
CMM przedstawiono w postaci map odchyłek oraz wyznaczonych w płaszczyznach 
AA, BB i CC odchyłek kształtu (okrągłości) Δ i zawarto w tabeli 4.13. Zestawienie obej-
muje wyniki badań otrzymane w kolejnych operacjach i zabiegach obróbki końcowej.

Tabela 4.13.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni głów w kolejnych operacjach i zabiegach obróbki 
końcowej otrzymane z wykorzystaniem CMM

G/moN G/PoL G/tyt

(S
Zl

iF
)

odchyłka okrągłości [µm] 

AA BB CC AA BB CC AA BB CC

2,1 1,8 2,2 2,4 2,1 2,8 7,7 8,0 6,3

(b
)

odchyłka okrągłości [µm]

AA BB CC AA BB CC AA BB CC

1,7 1,3 1,4 1,9 1,3 2,5 2,9 3,0 3,2

(a
)

odchyłka okrągłości [µm]

AA BB CC AA BB CC AA BB CC

1,5 1,2 2,9 1,3 1,0 1,4 2,5 3,0 1,7
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Mapy odchyłek zostały utworzone na podstawie punktów zmierzonych z wyko-
rzystaniem CMM. Ciemnoniebieskim kolorem oznaczono odchyłki o najmniejszych 
wartościach ujemnych, a kolorem ciemnoczerwonym – odchyłki o największych 
wartościach dodatnich. Kolor zielony stanowił sferę odniesienia dla wyznaczanych 
odchyłek.

Analiza wyników wykazała, że elementy stanowiące efekt dokładnej obróbki 
ściernej (szlifowania) – G/MON(SZLIF), G/POL(SZLIF) i G/TyT(SZLIF) wykonano z zało-
żonym naddatkiem materiału wynoszącym około 0,2 mm. Zmierzona średnica wszyst-
kich szlifowanych głów była porównywalna i wynosiła odpowiednio: 28,2154 mm dla 
G/MON(SZLIF), 28,2160 mm dla G/POL(SZLIF) oraz 28,2257 mm dla G/TyT(SZLIF). 

Wyznaczone i przedstawione w tabeli 4.13 odchyłki kształtu pokazały, że naj-
większa wartość odchyłki okrągłości charakteryzowała odpowiednio: G/MON(SZLIF) 
w płaszczyźnie CC, G/POL(SZLIF) w płaszczyźnie CC, natomiast w przypadku  
G/TyT(SZLIF) w płaszczyźnie BB.

W procesie technologicznym bardzo dokładnej obróbki ściernej luźnym ścierni-
wem (w zabiegach docierania z polerowaniem) naddatek obróbkowy został usunięty, 
w wyniku czego otrzymano elementy gotowe do przeprowadzenia dalszych badań, 
w tym symulacyjnych badań tribologicznych. 

Badania ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej ele-
mentów gotowych G/MON, G/POL i G/TyT z wykorzystaniem CMM wykonano celem 
sprawdzenia poprawności przyjętego procesu technologicznego i parametrów ob-
róbki końcowej oraz zgodności z wymaganiami normy [ASTMF-2] w zakresie charak-
terystyki ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej elemen-
tów trących odwzorowujących rzeczywiste elementy węzła tarcia głowa–panewka 
sztucznego stawu biodrowego człowieka, czyli dokładność wymiarowo-kształtową 
tych elementów.

Analiza wyników badań otrzymanych z wykorzystaniem CMM – odchyłek okrą-
głości Δ w trzech płaszczyznach AA, BB i CC wykazała, że niezależnie od materiału 
głowy oraz zabiegu operacji docierania i charakterystyki ukształtowania powierzchni 
technologicznej warstwy wierzchniej – (B) czy (A) – odchyłka okrągłości Δ nie prze-
kraczała wartości 3,2 μm, co było zgodne z wytycznymi normy [ASTMF-2] (Δ <10 μm). 
Zmierzona średnica głowy mieściła się w dopuszczalnym przedziale 27,8÷28,0 mm. 

Podobne badania ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzch-
niej przeprowadzono dla polimerowych panewek PA/PE, a reprezentatywne wyniki 
przedstawiono w tabeli 4.14.

Analiza wyników badań otrzymanych z wykorzystaniem CMM – odchyłek okrą-
głości Δ dla PA/PE wykazała, że wszystkie panewki spełniały wymagania normy 
[ASTMF-2] pod względem dokładności wymiarowo-kształtowej. Odchyłka okrągłości 
w każdej z badanych płaszczyzn nie przekraczała wartości 5 μm, a zmierzona średnica 
panewki mieściła się w dopuszczalnym przedziale 28,0÷28,4 mm. 
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Tabela 4.14.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni Pa/Pe po obróbce końcowej otrzymane z wyko-
rzystaniem CMM

odchyłka okrągłości [µm]

AA BB CC

2,1 1,8 2,2

Wewnętrznej powierzchni panewek nie można było zbadać z wykorzystaniem 
mikroskopu sił atomowych AFM ze względu na kształt i wymiary głowicy pomiarowej. 
Dlatego poza badaniami ukształtowania wewnętrznej powierzchni PA/PE z wykorzy-
staniem SEM wykonano również badania z wykorzystaniem mikroskopu optycznego 
OM, a wyniki przedstawiono na rys. 4.58.

  a)                                                                                         b)

               

Rys. 4.58. Wyniki badań ukształtowania powierzchni Pa/Pe otrzymane z wykorzystaniem OM: 
a) obraz w pow. 50x, b) obraz w pow. 200x

Obserwowane ukształtowanie powierzchni technologicznej warstwy wierzch-
niej wnętrza panewki uwidoczniło charakter tego ukształtowania oraz pozwoliło na 
wstępne określenie przypuszczalnego mechanizmu niszczenia powierzchni roboczej  
PA/PE w procesie eksploatacji, podczas symulacyjnych badań tribologicznych. Obrazy 

500 μm 125 μm
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na rys. 4.58 ukazały charakterystyczne dla operacji toczenia ślady (współśrodkowe 
okręgi). Dodatkowo obserwowane były nieliczne rysy usytuowane w poprzek śladów 
obróbki, które również wynikały z procesu obróbki końcowej i nie oznaczały niższej 
jakości powierzchni roboczej wytworzonych panewek. Nieciągłości materiału poli-
merowego PA/PE obserwowane na rys. 4.58b zostały pokazane ze szczegółami na 
rys. 4.60b (wyniki badań ukształtowania powierzchni otrzymane metodą SEM).

Wyniki badań ukształtowania powierzchni głów otrzymane z wykorzystaniem 
WLIM przedstawiono w postaci mapy konturowej i obrazu izometrycznego. Dodatko-
wo, w celu przeprowadzenia analizy ilościowej, wyznaczono wybrane wielkości (pa-
rametry Ra, Sq, Ssk, Sku, Sp, Sv, Sz, Str, Sk, Spk, Svk) charakteryzujące ukształtowanie 
powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej głów.

Powierzchnie ukształtowane w procesie technologicznym obróbki końcowej po 
operacji szlifowania zestawiono w tabeli 4.15, natomiast w tabelach 4.16÷4.18 przed-
stawiono wyniki badań po kolejnych zabiegach operacji docierania, odpowiednio dla 
G/MON, G/POL i G/TyT.

Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań określono charakter ukształ-
towania oraz potencjalne właściwości funkcjonalne powierzchni warstwy wierzchniej 
G/MON, G/POL i G/TyT.

Analiza map konturowych oraz obrazów izometrycznych powierzchni otrzyma-
nych w wyniku operacji szlifowania (SZLIF) ujawniła różnice w charakterze ukształ-
towania powierzchni głów w porównaniu z powierzchniami płytek kształtowanych 
w części badań modelowych. Jedyne zauważalne podobieństwo w charakterze 
ukształtowania powierzchni szlifowanych odnotowano dla elementów wykonanych 
z ceramiki monokrystalicznej MON – P/MON(SZLIF) oraz G/MON(SZLIF). Analiza war-
tości parametrów opisujących ilościowo charakter ukształtowania powierzchni (SZLIF) 
wskazywała na znaczące różnice między ukształtowaniem powierzchni głów a ukształ-
towaniem powierzchni płytek. 

Istotne zmiany w charakterze ukształtowaniu powierzchni głów obserwowano 
w kolejnych operacjach i zabiegach dokładnej i bardzo dokładnej obróbki końcowej. 
Różnice były widoczne zarówno na mapach konturowych i obrazach izometrycznych, 
jak również w wartościach parametrów.

Powierzchnię G/MON(B) charakteryzowały liczne, nierównomiernie rozmieszczone 
miejscowe wykruszenia materiału, natomiast powierzchnie G/MON(A) – liczne rysy.

Wartości parametrów Ssk i Sku wskazywały, że powierzchnię G/MON(B) cha-
rakteryzowało płaskowyżowe ukształtowanie powierzchni o łagodnych zboczach 
i zaokrąglonych wierzchołkach wzniesień z licznymi, nierównomiernie rozłożonymi 
wgłębieniami (wykruszenia) oraz rysami. Taki charakter ukształtowania powierzchni 
w badaniach tribologicznych mógł wywoływać niszczenie powierzchni polimerowej 
panewki w wyniku mechanizmu zużycia ściernego (w procesie mikrobruzdowania), 
mechanizmu zużycia zmęczeniowego lub adhezyjnego. Wgłębienia mogły stanowić 
miejsce gromadzenia się zarówno środka smarowego, co przyniosłoby pozytywny 
efekt, jak i produktów zużycia, co byłoby efektem negatywnym. 
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Tabela 4.15.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni głów po operacji szlifowania (SZliF) otrzymane 
z wykorzystaniem WLIM

G
/m

o
N

(s
zL

iF
)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,583
±0,061 0,840 -1,16 4,68 1,67 3,98 5,66 0,538 1,78 0,269 1,43

G
/P

o
L(

sz
Li

F)

                 

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,303
±0,019 0,414 -0,577 3,34 1,29 1,62 2,91 0,085 1,04 0,226 0,542

G
/t

yt
(s

zL
iF

)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,257
±0,043 0,875 0,211 2,70 2,74 2,20 4,94 0,428 2,19 0,922 0,664
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Tabela 4.16. Wyniki badań ukształtowania powierzchni G/moN po kolejnych zabiegach operacji docie-
rania otrzymane z wykorzystaniem WLIM

G
/m

o
N

(b
)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,030
±0,015 0,081 -5,49 36,9 0,103 0,715 0,818 0,643 0,055 0,026 0,207

G
/m

o
N

(a
)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,015
±0,002 0,021 -1,18 13,1 0,181 0,312 0,493 0,265 0,048 0,019 0,030
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Tabela 4.17.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni G/PoL po kolejnych zabiegach operacji dociera-
nia otrzymane z wykorzystaniem WLIM

G
/P

o
L(

b)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,035
±0,006 0,056 -1,98 11,9 0,208 0,476 0,685 0,816 0,103 0,039 0,110

G
/P

o
L(

a)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,017
±0,003 0,024 -0,773 8,45 0,147 0,288 0,434 0,668 0,054 0,023 0,035
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Tabela 4.18. Wyniki badań ukształtowania powierzchni G/tyt po kolejnych zabiegach operacji docierania 
otrzymane z wykorzystaniem WLIM

G
/t

yt
(b

)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,051
±0,007 0,138 0,195 3,03 0,429 0,426 0,855 0,860 0,353 0,148 0,123

G
/t

yt
(a

)

             

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,040
±0,008 0,116 -0,038 2,82 0,304 0,296 0,600 0,875 0,300 0,102 0,117

Wartości parametrów Ra, Sq, Sz i Svk w kolejnym zabiegu operacji docierania 
uległy zmniejszeniu, co świadczyło o poprawie jakości powierzchni G/MON(A). Obser-
wowana na mapie konturowej rysa (tabela 4.16), wynikająca z zastosowania obróbki 
ściernej, wpłynęła głównie na parametr Str, którego wartość równa 0,265 wskazywała 
na powierzchnię o strukturze anizotropowej. Wartość parametru Ssk zwiększyła się, 
co świadczyło o zmianie charakteru ukształtowania powierzchni z płaskowyżowego 
o zaokrąglonych wierzchołkach wzniesień w kierunku bardziej stromych wzniesień 
o mniejszym promieniu zaokrąglenia wierzchołków. Podczas badań tribologicznych 
takie ukształtowanie powierzchni G/MON(A) w skojarzeniu z polimerową panewką 
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powodowało niszczenie wnętrza PA/PE w wyniku mechanizmu zużycia ściernego – 
w procesach mikroskrawania, mikrorysowania lub ścinania nierówności.

Powierzchnie G/POL(B) oraz G/POL(A) charakteryzowała obecność wgłębień 
(wgniecenia, pory) oraz rys. Przy czym rysy bardziej widoczne były na powierzchni 
G/POL(A), natomiast wgłębienia – na powierzchni G/POL(B). 

Analiza wartości parametrów, opisujących ilościowo charakter ukształtowa-
nia powierzchni w przypadku powierzchni G/POL(B) wskazywała na płaskowyżo-
we ukształtowanie powierzchni (Ssk<0) oraz  obecność licznych lokalnych wgłębień 
(porów) i rys (Sku>3). Natomiast wartości parametrów Ra, Sq, Sz i Svk w przypadku 
powierzchni G/POL(A) świadczyły o poprawie jakości tej powierzchni, która rów-
nież była charakteryzowana licznymi rysami (Sku>3). Podobnie jak w przypadku po-
wierzchni G/MON(A) zmiana wartości parametru Ssk wskazywała na zmianę charak-
teru wzniesień. Promień zaokrąglenia wierzchołków wzniesień uległ zmniejszeniu, co 
mogło wpływać na niszczenie wnętrza polimerowej panewki w wyniku mechanizmu 
zużycia ściernego (w procesach mikroskrawania i ścinania nierówności) podczas pro-
cesu eksploatacji.  

Powierzchnię G/TyT(B) charakteryzowało równomierne rozmieszczenie rozle-
głych wzniesień. Natomiast na powierzchni G/TyT(A) występowały znacznie więk-
sze, w porównaniu z powierzchnią G/TyT(B), wzniesienia. Na powierzchni G/TyT(A) 
widoczne były również liczne, dużych rozmiarów wgłębienia. 

Przeprowadzając analizę ilościową (na podstawie wartości parametrów) charak-
teru ukształtowania powierzchni G/TyT, obserwowano wyraźne różnice w stosunku 
do powierzchni G/MON i G/POL. Wartość parametru Sku utrzymywała się na pozio-
mie około 3, co świadczyło o równomiernym rozkładzie nierówności na powierzch-
niach G/TyT(B) oraz G/TyT(A). Wartość parametru Ssk w przypadku powierzchni 
G/TyT(B) była większa od 0, co świadczyło o charakterze wzniesień – strome zbo-
cza oraz wierzchołki o małym promieniu zaokrąglenia. W przypadku powierzchni  
G/TyT(A) wartość parametru Ssk przyjęła wartość ujemną, co mogło oznaczać zmianę 
charakteru ukształtowania powierzchni w kierunku ukształtowania płaskowyżowego. 
Taka charakterystyka powierzchni G/TyT mogła wpłynąć na intensywność i przebieg 
procesu zużywania powierzchni polimerowych panewek podczas badań tribolo-
gicznych. Istniało duże prawdopodobieństwo niszczenia powierzchni polimerowych 
panewek w wyniku mechanizmu zużycia ściernego w procesach mikroskrawanie, 
mikrorysowania lub ścinania nierówności w przypadku powierzchni G/TyT(B) oraz 
mechanizmu zużycia ściernego w procesie mikrobruzdowania i mechanizmu zużycia 
zmęczeniowego w przypadku powierzchni G/TyT(A). 

Podobne badania ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzch-
niej z wykorzystaniem WLIM przeprowadzono dla wewnętrznej powierzchni poliety-
lenowej panewki PA/PE, a wyniki przedstawiono w tabeli 4.19. 
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Tabela 4.19.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni Pa/Pe po obróbce końcowej otrzymane z wyko-
rzystaniem WLIM

       

Ra  
[µm]

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,810
±0,178 2,54 0,449 3,50 8,68 9,04 17,7 0,312 5,73 3,30 2,20

Ukształtowanie wewnętrznej powierzchni wszystkich panewek było porównywal-
ne dla każdego badanego skojarzenia węzła tarcia głowa–panewka. Ponadto charak-
ter ukształtowania powierzchni PA/PE był podobny do charakteru ukształtowania po-
wierzchni T/PE w badaniach modelowych. Równomiernie rozłożone współśrodkowe 
okręgi okazały się charakterystyczne dla obróbki skrawaniem (toczenia), niezależnie 
od kształtu obrabianego elementu. Jedyną różnicą były wartości parametrów – Sv, 
Svk. Parametr Sv  posiadał niemal dwukrotnie większą wartość w porównaniu z po-
wierzchnią T/PE, natomiast parametr Svk czterokrotnie większą wartość w porów-
naniu z powierzchnią T/PE. Podobnie jak w przypadku trzpieni, w środkowej części 
wnętrza panewki (okolice dna panewki) widoczny był defekt wynikający z procesu 
technologicznego obróbki. Ze względu na nierównomierne rozłożenie tego defek-
tu wartość parametru Str wskazywała na anizotropowy charakter ukształtowania 
wewnętrznej powierzchni PA/PE, a więc inaczej niż w przypadku powierzchni T/PE. 
Badania powierzchni z wykorzystaniem SEM (rys. 4.60) ujawniły więcej szczegółów 
dotyczących defektu. Obecność defektu nie wpłynęła znacząco na przebieg i wyni-
ki procesu eksploatacji węzła tarcia głowa–panewka w symulacyjnych badaniach 
tribologicznych.

Głównym założeniem procesu obróbki końcowej elementów węzła tarcia głowa– 
–panewka, było takie ukształtowanie powierzchni, aby zostały spełnione wymagania 
normy [ASTMF-2]. 

Analiza wyników badań ukształtowania powierzchni otrzymanych z wykorzysta-
niem WLIM potwierdziła poprawność przygotowania elementów trących węzła tar-
cia do symulacyjnych badań tribologicznych. Powierzchnie charakteryzowały małe 
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wartości parametru Ra, przy czym dla głów Ra(A) < Ra(B) < 0,05 μm, a dla panewek 
Ra  < 2,0 μm. Wymagania normy zostały spełnione.

Uwzględniając zalecenia normy [ASTMF-2] dotyczące poszerzenia zakresu badań 
ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących, prowadzono 
badania z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM, których 
wyniki stanowiły podstawę analizy jakościowej charakteru ukształtowania powierzch-
ni ceramicznych i metalowych głów otrzymanych w wyniku dokładnej i bardzo do-
kładnej obróbki ściernej procesu technologicznego. Wybrane i reprezentatywne wy-
niki dla każdej z badanych powierzchni głów przedstawiono na rys. 4.59.

W przypadku każdej badanej powierzchni głów, niezależnie od operacji i zabiegu 
obróbki końcowej, obserwowano nieciągłości materiału powstałe w wyniku ingerencji 
twardych ziaren lub mikroziaren diamentowych narzędzia w strukturę obrabianego 
materiału. 

G/moN G/PoL G/tyt

(S
Zl

iF
)

(b
)

(a
)

Rys. 4.59. Wyniki badań ukształtowania powierzchni głów (morfologii) po kolejnych operacjach i zabie-
gach obróbki końcowej otrzymane z wykorzystaniem SEM

50 μm
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50 μm
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Odnosząc otrzymane wyniki badań powierzchni głów do wyników badań po-
wierzchni płytek w badaniach modelowych (rys. 4.24), nie zauważono praktycznie 
żadnej analogii. Różnice w ukształtowaniu powierzchni głów oraz płytek wynikały 
prawdopodobnie z realizacji procesu technologicznego w innych warunkach obróbki 
końcowej (parametry obróbki, kinematyka).

Każdą z badanych powierzchni G/MON(SZLIF), G/POL(SZLIF) oraz G/TyT(SZLIF) 
charakteryzowały nieregularności powierzchni w postaci rozległych dolin, dłu-
gich i szerokich rysy czy wgłębień, które w większości zostały usunięte w kolej-
nych zabiegach bardzo dokładnej obróbki ściernej luźnym ścierniwem (docierania 
z polerowaniem).

Kształtowanie powierzchni głów w procesie docierania zostało przeprowadzone 
w analogiczny sposób do kształtowania powierzchni płytek w badaniach modelowych. 
Powierzchnie głów o charakterystyce ukształtowania powierzchni (B) wyróżniały 
zarówno większa chropowatość powierzchni, jak też występowanie różnego rodza-
ju nieregularności powierzchni w postaci wykruszeń (G/MON), wgnieceń i porów  
(G/POL), jam (G/TyT) oraz rys.

Wszystkie wymienione nieregularności miały miejsce również w przypadku po-
wierzchni płytek w badaniach modelowych. Przyczyną takiego charakteru ukształto-
wania powierzchni było oddziaływanie diamentowych mikroziaren ściernych w za-
biegach bardzo dokładnej obróbki ściernej luźnym ścierniwem, a wcześniej ziaren 
– w dokładnej obróbce ściernej spojonym ścierniwem. Właściwości materiałów 
ceramicznych (MON i POL) oraz stopu tytanu (TyT) również wpłynęły na charakter 
ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej głów. 

Badania ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej PA/PE 
z wykorzystaniem SEM umożliwiły obserwowanie morfologii powierzchni wewnętrz-
nej (roboczej) panewki – rys. 4.60.

  
    a)             b)

         

Rys. 4.60. Wyniki badań ukształtowania powierzchni Pa/Pe (morfologii) po obróbce końcowej otrzymane 
z wykorzystaniem SEM

100 μm 20 μm
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Na powierzchniach PA/PE obserwowane były szczegóły ukształtowania po-
wierzchni z charakterystyczną cechą w środkowej części obrazu powierzchni nośnej. 
Widoczny defekt powierzchni wynikał z przeprowadzonego procesu technologiczne-
go obróbki końcowej i charakteryzował wszystkie obrobione powierzchnie panewek. 
Wyniki symulacyjnych badań tribologicznych (rozdział 4.6.2.3) wykazały, że defekt ten 
nie miał wpływu na proces zużywania polimerowej panewki.

Wykorzystanie mikroskopu sił atomowych AFM umożliwiło obserwowanie kon-
stytuowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej prototypowych ele-
mentów – głów i panewek w procesie technologicznym obróbki końcowej. Wybrane 
i reprezentatywne wyniki badań ukształtowania powierzchni głów przedstawiono na 
rys. 4.61 (widok 2D) oraz na rys. 4.62 (widok 3D). 
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(S
Zl

iF
)

(b
)

(a
)

Rys. 4.61. Wyniki badań ukształtowania powierzchni głów (widok 2D) po kolejnych operacjach i zabiegach 
obróbki końcowej otrzymane z wykorzystaniem AFM
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Rys. 4.62. Wyniki badań ukształtowania powierzchni głów (widok 3D) po kolejnych operacjach i zabiegach 
obróbki końcowej otrzymane z wykorzystaniem AFM

Rozmiar badanego obszaru 50x50 µm umożliwił przeprowadzenie analizy jakoś-
ciowej charakteru ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej 
konstytuowanej w procesie technologicznym obróbki końcowej. Na powierzchniach 
G/MON(SZLIF), G/POL(SZLIF i G/TyT(SZLIF) obserwowano zniszczoną strukturę po-
wierzchni głów powstałą w wyniku oddziaływania twardych ziaren diamentowych 
na powierzchnie obrabiane podczas operacji szlifowania (SZLIF) w dokładnej obróbce 
końcowej. Uwidoczniono rodzaj defektów powierzchni w postaci obszernych dolin na 
powierzchni G/MON(SZLIF), znacznych rozmiarów rys na powierzchni G/POL(SZLIF) 
oraz wgłębień na powierzchni G/TyT(SZLIF), które potwierdzają analizę wyników ba-
dań otrzymanych metodą SEM. 

Ukształtowane w wyniku dokładnej obróbki spojonym ścierniwem powierzch-
nie G/MON(SZLIF), G/POL(SZLIF) i G/TyT(SZLIF) poddano dalszym operacjom procesu 
obróbki końcowej, tj. bardzo dokładnej obróbce ściernej luźnym ścierniwem – ope-
racji docierania z polerowaniem. W wyniku zabiegów operacji docierania otrzymano 
powierzchnie G/MON(B), G/POL(B), G/TyT(B) oraz G/MON(A), G/POL(A), G/TyT(A), 
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których charakterystyka w analizie jakościowej pokrywała się z analizą wyników ba-
dań otrzymanych metodami WLIM oraz SEM. 

Ponadto odczytane na obrazach AFM (oś pionowa – widok 3D) wartości wyso-
kości nierówności pokazały, jak zmieniał się charakter ukształtowania powierzchni 
w kolejnych operacjach i zabiegach obróbki końcowej. W przypadku  powierzchni  
G/MON maksymalna wysokość nierówności zmieniała się od 4,3 µm dla powierzchni 
G/MON(SZLIF) przez 0,5 µm dla powierzchni G/MON(B) do 0,3 µm dla powierzchni 
G/MON(A). Dla powierzchni G/POL maksymalna wysokość nierówności zmieniała się 
od 3,4 µm dla powierzchni G/POL(SZLIF) przez 1,0 µm dla powierzchni G/POL(B) do 
0,7 µm dla powierzchni G/POL(A). Natomiast dla powierzchni G/TyT maksymalna 
wysokość nierówności zmieniała się od 1,3 µm dla powierzchni G/TyT(SZLIF) przez 
1,0 µm dla powierzchni G/TyT(B) do 0,5 µm dla powierzchni G/TyT(A). Przedstawione 
wartości liczbowe wysokości nierówności potwierdziły poprawę jakości powierzchni  
kształtowanej w procesie technologicznym obróbki końcowej głów, wykazaną również 
w wynikach otrzymanych z wykorzystaniem pozostałych przyrządów pomiarowych. 
Z uwagi na niewielkie rozmiary badanych powierzchni (50x50 µm) otrzymane wyniki 
różniły się od wyników uzyskanych metodą WLIM; otrzymane wartości (podobnie jak 
w przypadku płytek) były dużo większe.

Przedstawione wyniki badań ukształtowania powierzchni technologicznej war-
stwy wierzchniej oraz ich analiza wykazały, że wytworzone elementy węzła tarcia 
głowa–panewka zostały ukształtowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Otrzy-
mane w wyniku procesu technologicznego obróbki końcowej powierzchnie głów  
(G/MON, G/POL i G/TyT) oraz panewek (PA/PE) spełniły wymagania normy [ASTMF-2]. 
Charakterystyka ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej zo-
stała zgodnie z programem badań (rozdział 4.6.2, rys. 4.52) zweryfikowana w ramach 
symulacyjnych badań tribologicznych. 

4.6.2.3. charakterystyki tribologiczne węzła tarcia głowa–panewka

Symulacyjne badania tribologiczne przeprowadzono dla trzech par materiałów 
w sześciu skojarzeniach badawczych węzła tarcia głowa–panewka. Badanymi parami 
materiałów (rys. 4.63) były: ceramika monokrystaliczna MON – polimer PE, ceramika 
polikrystaliczna POL – polimer PE oraz stop tytanu TyT – polimer PE.

Z uwagi na zakres oraz liczbę wyników przeprowadzonych symulacyjnych badań 
tribologicznych w dalszej części monografii przedstawiono wybrane i reprezentatyw-
ne wyniki badań wraz z ich analizą. 

Zgodnie z przedstawionym opisem symulacyjnych badań tribologicznych (rozdział 
4.5.2) liczbę cykli pojedynczego biegu badawczego podzielono na cztery etapy, gdzie 
etap I – 0÷250 tysięcy cykli, etap II – 250÷500 tysięcy cykli, etap III – 500÷750 tysięcy 
cykli oraz etap IV – 750÷1000 tysięcy cykli.
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a)              b)       c)

          
Rys. 4.63. Skojarzenia materiałowe w symulacyjnych badaniach tribologicznych: a) G/MON – PA/PE,  

b) G/POL – PA/PE, c) G/TyT – PA/PE

Po zakończeniu pomiaru, w ramach każdego etapu biegu badawczego, zareje-
strowane wyniki wielkości mierzonych przedstawiono na wykresach w funkcji liczby 
cykli – rys. 4.64÷4.66. 

Z przebiegu zmian momentu tarcia wywnioskowano, że po pewnym okresie 
wzajemnego docierania, innym dla każdego z badanych skojarzeń węzła tarcia gło-
wa–panewka, następowała stabilizacja momentu tarcia. Widoczne na przebiegach 
chwilowe zmiany momentu tarcia (skokowe piki w górę i w dół) prawdopodobnie 
były wynikiem zrywania przeniesionych na powierzchnie głów warstw polimerowego 
materiału panewki. W przypadku wszystkich badanych skojarzeń pozostałe czynniki 
kontrolowane, czyli temperatura w strefie tarcia oraz siła nacisku, były zgodne z przy-
jętymi założeniami.

Analiza przebiegu zmian oporów ruchu w poszczególnych etapach pojedynczego 
biegu badawczego wykazała różnice nie tylko ze względu na skojarzone materiały 
(ceramika monokrystaliczna MON – polimer PE, ceramika polikrystaliczna POL – po-
limer PE oraz stop tytanu TyT – polimer PE), ale również ze względu na charaktery-
stykę ukształtowania powierzchni głów – (A) oraz (B), podobnie, jak to miało miejsce 
w części badań modelowych.

Wyliczone średnie wartości momentu tarcia na określonej drodze tarcia (dla kolej-
nych etapów biegu badawczego) zestawiono na wykresach i przedstawiono na rys. 4.67. 

W przypadku skojarzenia materiałowego G/MON – PA/PE najmniejsze wartości 
średniego momentu tarcia odnotowano dla przedziału 250÷500 tysięcy cykli, dla obu 
badanych powierzchni G/MON(B) i G/MON(A). Należy przy tym podkreślić, że skojarze-
nie badawcze G/MON(A) – PA/PE posiadało najmniejszą wartość i najbardziej stabilny 
przebieg momentu tarcia w całym badanym zakresie. W przypadku skojarzenia materia-
łowego G/POL – PA/PE najmniejszą wartość średniego momentu tarcia obserwowano 
dla przedziału 0÷250 tysięcy cykli, czyli dla skojarzenia badawczego G/POL(B) – PA/PE. 
Najbardziej niekorzystne ze względów na opory tarcia okazało się skojarzenie G/TyT(A) 
– PA/PE. 

Po zakończeniu każdego pełnego biegu badawczego określano zużycie masowe 
elementów trących węzła tarcia głowa–panewka poprzez odnoszenie wyników wa-
żenia poszczególnych elementów do wyników ważenia elementów wytworzonych 
(otrzymanych w procesie technologicznym). 
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Rys. 4.64. Wyniki symulacyjnych badań tribologicznych dla skojarzenia badawczego G/moN–Pa/Pe
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Rys. 4.65. Wyniki symulacyjnych badań tribologicznych dla skojarzenia badawczego G/PoL–Pa/Pe
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Rys. 4.66. Wyniki symulacyjnych badań tribologicznych dla skojarzenia badawczego G/tyt–Pa/Pe
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Rys. 4.67. Wyniki symulacyjnych badań tribologicznych dla badanych skojarzeń – średnie wartości mo-
mentu tarcia dla kolejnych etapów biegu badawczego

Zakładając, że zużycie głów było zerowe, niezależnie od badanego skojarzenia, 
odnotowano różnice masowe dla wszystkich badanych elementów głów i panewek, 
a wyniki przedstawiono w tabeli 4.20. 
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Przyjęto dodatkowe oznaczenia dla polimerowych panewek skojarzonych z po-
wierzchniami głów:

 – PA/PE/MON – powierzchnia eksploatacyjnej warstwy wierzchniej polimerowej 
panewki ukształtowana podczas badań w skojarzeniu z ceramiczną głową MON,

 – PA/PE/POL – powierzchnia eksploatacyjnej warstwy wierzchniej polimerowej 
panewki ukształtowana podczas badań w skojarzeniu z ceramiczną głową POL,

 – PA/PE/TyT – powierzchnia eksploatacyjnej warstwy wierzchniej polimerowej 
panewki ukształtowana podczas badań w skojarzeniu z metalową głową TyT.

Tabela 4.20. Średnia zmiana masy elementów węzła tarcia głowa–panewka w badanych skojarzeniach

Głowa Zmiana masy [g] Panewka Zmiana masy [g]

G/MON(B) 0,001 PA/PE/MON(B) 0,005

G/MON(A) 0,001 PA/PE/MON(A) 0,003

G/POL(B) 0,003 PA/PE/POL(B) 0,004

G/POL(A) 0,003 PA/PE/POL(A) 0,004

G/TyT(B) 0,002 PA/PE/TyT(B) 0,010

G/TyT(A) 0,010 PA/PE/TyT(A) 0,010

Analiza wyników ważenia elementów trących wykazała, że zarówno w przypadku 
głów, jak i panewek zmiana masy następowała w niewielkim zakresie. Zwiększenie 
masy głów oraz zmniejszenie masy panewek było wynikiem przenoszenia materiału 
polimerowego panewki na powierzchnie ceramicznych i metalowych głów. 

Produkty zużycia zidentyfikowane zostały w badaniach ukształtowania powierzchni 
eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów i panewek. Dodatkowo analiza jakościowa 
oraz ilościowa produktów osadzonych na powierzchniach filtrów odprowadzających 
środek smarowy ze sfery tarcia potwierdziła, że produktem zużycia we wszystkich ba-
danych skojarzeniach węzła tarcia głowa–panewka był materiał polimerowy.

Przeprowadzona analiza wyników symulacyjnych badań tribologicznych wyka-
zała różnice w otrzymanych charakterystykach tribologicznych badanych skojarzeń 
symulowanego układu węzła tarcia głowa–panewka. Pomimo podobnej charaktery-
styki ukształtowania powierzchni (A) i (B) dla różnych materiałów głów przygotowanej 
w oparciu o wyniki badań modelowych trudno było jednoznacznie wskazać, które 
rozwiązanie należało uznać za najbardziej korzystne z punktu widzenia współpracy 
tribologicznej. Na charakterystyki tribologiczne miał wpływ zarówno rodzaj materiału 
zastosowanego na elementy trące węzła tarcia głowa–panewka, jak również charak-
ter ukształtowania powierzchni głów i mechaniczne warunki współpracy – charakter 
ruchu (kinematyka i dynamika). 

W kolejnym kroku realizowanego programu badań (rys. 4.52) istotne znaczenie 
miało przeprowadzenie badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej elementów trących – głów i panewek. Na podstawie otrzymanych wyni-
ków zostały określone mechanizmy i produkty zużycia. 
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4.6.2.4.  charakterystyka powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów  
i panewek

Powierzchnia warstwy wierzchniej elementów trących, będąca wynikiem pro-
cesu eksploatacji w ramach symulacyjnych badań tribologicznych, została poddana 
badaniom ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej z wykorzystaniem pięciu 
przyrządów pomiarowych: współrzędnościowej maszyny pomiarowej CMM, mikro-
skopu optycznego OM, mikroskopu interferencyjnego WLIM, skaningowego mikro-
skopu elektronowego wyposażonego w mikroanalizator rentgenowski SEM/EDS oraz 
mikroskopu sił atomowych AFM.

Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej 
głów otrzymane z wykorzystaniem CMM przedstawiono w postaci map odchyłek 
i zawarto na rys. 4.68 dla głów rys. 4.69 dla panewek. Ciemnoniebieskim kolorem 
oznaczono odchyłki o najmniejszych wartościach ujemnych, a kolorem ciemnoczer-
wonym – odchyłki o największych wartościach dodatnich. Kolor zielony stanowił sferę 
odniesienia dla wyznaczanych odchyłek.

Badania metodą CMM przeprowadzono w celu określenia, czy pod wpływem 
współpracy elementów węzła tarcia głowa–panewka wymiary i kształty uległy 
zmianie i jeśli uległy, to jaki był to rząd zmian. Pomiary wykonano zgodnie z normą  
[ASTMF-2] i strategią pomiaru przedstawioną na rys. 4.57. 

G/moN G/PoL G/tyt

 (b
)

(a
)

Rys. 4.68. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów otrzy-
mane z wykorzystaniem CMM
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Pa/Pe/moN Pa/Pe/PoL Pa/Pe/TyT

(b
)

(a
)

Rys. 4.69. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej panewek 
otrzymane z wykorzystaniem CMM

Kształt głów i panewek generalnie nie zmienił się, choć odnotowano niewielkie 
zmiany odchyłek okrągłości (średnio 2 μm dla głów i 5 μm dla panewek) wynikające 
z mechanizmów zużycia PA/PE (głównie mechanizmu zużycia ściernego w procesie 
mikroskrawania) i przenoszenia materiału polimerowego na powierzchnie głów. Naj-
większą ilość materiału polimerowego przeniesioną na powierzchnię głowy obser-
wowano w obszarze między biegunem P a płaszczyzną CC, czyli w obszarze zlokalizo-
wanym do 30o od bieguna P (w osi głowy). W przypadku panewki największe zmiany 
w ukształtowaniu powierzchni obserwowano w tym samym obszarze, czyli między 
biegunem P a płaszczyzną CC, około 30° od dna panewki P (w osi panewki).

Analizę zmian charakteru ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej głów przeprowadzono m.in. na podstawie wyników badań powierzchni 
otrzymanych po każdym etapie biegu badawczego (etap I – etap IV) z wykorzystaniem 
mikroskopu optycznego OM. Wyniki badań zestawiono na rys. 4.70 – głowy o charak-
terystyce ukształtowania powierzchni (B) oraz na rys. 4.71 – głowy o charakterystyce 
ukształtowania powierzchni (A). Natomiast wyniki badań otrzymane dla polimero-
wych panewek przedstawiono na rys. 4.72.
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Rys. 4.70.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów o cha-
rakterystyce ukształtowania powierzchni (B) otrzymane z wykorzystaniem OM

W przypadku G/MON w każdym kolejnym etapie procesu eksploatacji powierzch-
nię G/MON(B) charakteryzowała coraz większa ilość przenoszonych produktów zuży-
cia. Odwrotną zależność odnotowano dla powierzchni G/MON(A). 

W przypadku G/POL postępujące w kolejnych etapach przenoszenie produktów 
zużycia odnotowano dla powierzchni G/POL(B), co korespondowało z wynikami ba-
dań tribologicznych (rys. 4.65). Na powierzchnię G/POL(A) początkowo przenoszona 
była większa ilość produktów zużycia, po czym w etapie II i etapie III odnotowano 

250 μm 250 μm 250 μm

250 μm 250 μm 250 μm

250 μm 250 μm 250 μm

250 μm 250 μm 250 μm
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mniejszą ilość przenoszonego materiału polimerowego. W końcowym etapie IV po 
zakończonym biegu badawczym zauważono ponowny wzrost ilości materiału poli-
merowego na powierzchni G/POL(A), co również korespondowało z wynikami badań 
tribologicznych.

Analiza wyników badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej G/TyT wykazała, że mniejsze ilości produktów zużycia były przenoszone 
w przypadku powierzchni G/TyT(B). Potwierdzają to charakterystyki tribologiczne 
symulacyjnych badań tribologicznych (rys. 4.66).
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Rys. 4.71.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów o cha-
rakterystyce ukształtowania powierzchni (A) otrzymane z wykorzystaniem OM
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Pa/Pe/moN Pa/Pe/PoL Pa/Pe/TyT
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Rys. 4.72. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej panewek  
otrzymane z wykorzystaniem OM

Analiza wyników badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej PA/PE otrzymanych z wykorzystaniem OM uwidoczniła charakter niszcze-
nia powierzchni elementów polimerowych, będący wynikiem oddziaływania zarówno 
różnych materiałów (G/MON, G/POL, G/TyT), jak również charakterystyk ukształto-
wania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej głów (B) oraz (A).

Powierzchnie panewek (rys. 4.72) były niszczone w wyniku mechanizmu zużycia 
ściernego w procesie mikroskrawania, o czym świadczą widoczne na powierzchniach 
rysy. 

Najmniejsze zużycie wewnętrznej powierzchni panewki odnotowano dla skoja-
rzenia badawczego G/MON(A) – PA/PE, natomiast największe – dla skojarzenia ba-
dawczego G/TyT(A) – PA/PE.

Jakościową i ilościową analizę charakteru ukształtowania eksploatacyjnej war-
stwy wierzchniej przeprowadzono na podstawie wyników otrzymanych z wyko-
rzystaniem WLIM. Powierzchnie głów i panewek badano po każdym etapie badań 
tribologicznych. Ze względu na obszerny materiał badawczy w tabelach 4.21÷4.23 
przedstawiono wyniki badań głów po zakończonych biegach badawczych – mapa 
konturowa, obraz izometryczny i wybrane wielkości (parametry Sq, Ssk, Sku, Sp, Sv, 
Sz, Str, Sk, Spk, Svk). 

Na mapach konturowych oraz obrazach izometrycznych obserwowano prze-
niesiony materiał polimerowej panewki. Był on, podobnie jak w przypadku badań 
modelowych, głównym produktem zużycia wszystkich badanych skojarzeń węzła 
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Tabela 4.21. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej G/moN 
otrzymane z wykorzystaniem WLIM

G
/m

o
N

(b
)

         

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,177 1,98 14,8 1,29 2,18 3,47 0,380 0,156 0,485 0,136

G
/m

o
N

(a
)

         

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str  
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,041 -0,510 31,1 0,302 0,552 0,855 0,393 0,053 0,077 0,056

tarcia głowa–panewka. Wartości parametrów ujętych w tabelach zmieniały się na 
skutek stopniowego przenoszenia materiału polimerowego na powierzchnię głów. 
Ilość oraz rozmieszczenie produktów zużycia na powierzchniach głów zależała od 
charakterystyki ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej 
(rozdział 4.6.2.2). 
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Tabela 4.22. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej G/PoL otrzy-
mane z wykorzystaniem WLIM 

G
/P

o
L(

b)

          

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,110 0,339 9,87 0,601 1,05 1,65 0,746 0,170 0,210 0,158

G
/P

o
L(

a)

           

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,045 -0,853 11,4 0,389 0,660 1,05 0,585 0,089 0,052 0,073
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Tabela 4.23.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej G/tyt otrzy-
mane z wykorzystaniem WLIM

G
/t

yt
(b

)

         

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,247 0,086 4,25 0,943 0,946 1,89 0,535 0,503 0,323 0,342

G
/t

yt
(a

)

         

Sq 
[µm]

Ssk
[-]

Sku
[-]

Sp 
[µm]

Sv 
[µm]

Sz 
[µm]

Str
[-]

Sk 
[µm]

Spk 
[µm]

Svk 
[µm]

0,948 0,739 3,70 3,45 1,91 5,36 0,044 1,98 1,53 0,677
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W przypadku G/MON większy średni moment tarcia odnotowano dla skojarzenia 
PA/PE z głową G/MON(B). Analizując powierzchnie głów po zakończeniu badań tribo-
logicznych największe skupisko produktów zużycia zaobserwowano na powierzchni 
G/MON(B), a wgłębienia widoczne na powierzchni wytworzonej (tabela 4.16) zostały 
prawdopodobnie wypełnione przez produkty zużycia, ponieważ stały się praktycznie 
niewidoczne na powierzchni G/MON(B) (mapa konturowa – tabela 4.21). Mniejsze 
skupisko przeniesionego materiału polimerowego obserwowano na powierzchni  
G/MON(A). Produkty zużycia zostały zlokalizowane na powierzchni głowy oraz we-
wnątrz wgłębień, o czym mogły świadczyć wartości parametrów Spk i Svk. Istotnie 
zmieniła się wartość parametru Sku, która ponad dwukrotnie zmniejszyła się dla po-
wierzchni G/MON(B), natomiast zwiększyła się dla powierzchni G/MON(A). Prawdo-
podobnie było to związane z wypełnieniem przez produkty zużycia głębokich defek-
tów powierzchni (wykruszeń i rys) technologicznej warstwy wierzchniej głów. 

W przypadku G/POL mniejszy średni moment tarcia odnotowano dla skojarzenia 
badawczego G/POL(B) – PA/PE. Płaskowyżowy charakter powierzchni technologicz-
nej warstwy wierzchniej G/POL(B) powodował niszczenie wewnętrznej powierzchni  
PA/PE na skutek mechanizmów zużycia ściernego w procesie mikroskrawania oraz 
zużycia adhezyjnego. Mogło o tym świadczyć obserwowane rozmieszczenie materiału 
polimerowego widoczne na mapie konturowej oraz obrazie izometrycznym – tabela 
4.22. Trzykrotny wzrost wartości parametru Sp oraz około pięciokrotny wzrost para-
metru Spk potwierdziły ten wniosek. Podobną zależność obserwowano w przypadku 
powierzchni P/POL(A) w części badań modelowych. Na powierzchni G/POL(A) widocz-
ne były znacznie mniejsze skupiska przeniesionego w procesie eksploatacji materiału 
polimerowego. Rysy na powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej G/POL(A), 
płytsze w porównaniu z rysami na powierzchni G/POL(B), stanowiły kanały przepływu 
środka smarowego umożliwiające współpracę elementów węzła tarcia w warunkach 
tarcia płynnego i odprowadzanie produktów zużycia ze strefy tarcia. Poza tym wierz-
chołki wzniesień o mniejszym promieniu zaokrąglenia aniżeli w przypadku powierzch-
ni G/POL(B) mogły niszczyć powierzchnie panewki w wyniku mechanizmu zużycia 
ściernego w procesach mikroskrawania lub ścinania nierówności.

W przypadku G/TyT obserwowano odwrotną zależność w porównaniu z wyni-
kami otrzymanymi w przypadku modelowych badań tribologicznych. Większy średni 
moment tarcia charakteryzował głowy o mniejszej chropowatości powierzchni czyli 
G/TyT(A). Analizując zmiany zachodzące na mapach konturowych oraz obrazach izo-
metrycznych, stwierdzono, że znacząco różniły się one od pozostałych powierzchni  
G/MON i G/POL. Sposób rozmieszczenia przeniesionego materiału polimerowe-
go również był inny. Powierzchnia polimerowej panewki w wyniku oddziaływa-
nia nierówności powierzchni G/TyT(B) była prawdopodobnie niszczona na sku-
tek mechanizmu zużycia ściernego w procesach mikroskrawania, mikrorysowania 
i ścinania nierówności, a produkty zużycia lokowane w wolnych przestrzeniach po-
między rozłożystymi wzniesieniami. W przypadku skojarzenia badawczego G/TyT(A) – 
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PA/PE zużywanie wnętrza polimerowej panewki następowało na skutek mechanizmu 
zużycia ściernego – w procesach mikrobruzdowania, mikroskrawania i mikroryso-
wania, o czym świadczyły ślady obserwowane na mapie konturowej oraz obrazie 
izometrycznym – tabela 4.23.

Przedstawioną analizę wyników badań ukształtowania powierzchni otrzymanych 
metodą WLIM dla głów oraz analizę mechanizmów zużycia polimerowych panewek 
potwierdziła m.in. analiza wyników badań otrzymanych z wykorzystaniem SEM za-
prezentowanych na rys. 4.73 dla głów oraz rys. 4.74 dla panewek.

G/moN G/PoL G/tyt

(b
)

(a
)

Rys. 4.73. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów (morfo-
logii) otrzymane z wykorzystaniem SEM

Analiza ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów 
wykazała, że znaczne ilości produktów zużycia przeniesione zostały na powierzch-
nie G/MON(B), G/POL(B) oraz G/TyT(A). Na powierzchni G/MON(B) obserwowano 
równomierne rozmieszczenie produktów zużycia. Najwięcej materiału polimerowe-
go panewki zostało przeniesione i ulokowane na powierzchni G/POL(B) w okolicach 
miejsc nieciągłości materiału (rys oraz wgłębień), formując długie i wąskie wzniesie-
nia z materiału polimerowego. Natomiast w przypadku powierzchni G/TyT(A) mate-
riał polimerowy przeniesiony został na niemal całą badaną powierzchnię, tworząc 
praktycznie jednolitą warstwę. Można było to również zaobserwować na wynikach 
otrzymanych metodą AFM.
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Pa/Pe/moN Pa/Pe/PoL Pa/Pe/TyT

(b
)

(a
)

Rys. 4.74. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej panewek 
(morfologii) otrzymane z wykorzystaniem SEM

Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjne warstwy wierzchniej 
panewek umożliwiły identyfikację mechanizmów zużycia powierzchni tych elemen-
tów w procesie eksploatacji podczas symulacyjnych badań tribologicznych. Najwięk-
sze zużycie (ocena jakościowa na podstawie obrazów) odnotowano dla PA/PE ba-
danych w skojarzeniach z powierzchniami G/MON(B), G/POL(B) oraz G/TyT(A), co 
potwierdziła analiza ilości produktów zużycia przeniesionych na powierzchnie wy-
mienionych głów.

Wewnętrzne powierzchnie panewek uległy zużyciu głównie w wyniku mechani-
zmu zużycia ściernego w procesie mikrościerania nierównościami występującymi na 
powierzchniach głów, o czym świadczyły rysy widoczne na analizowanych powierzch-
niach panewek. Dodatkowo występujące odziaływania adhezyjne powodowały scze-
pianie, a następnie wyrywanie cząstek polimerowego materiału z powierzchni pane-
wek. Pojawiał się również efekt zmęczenia wynikający z długotrwałego oddziaływania 
powierzchni głów na powierzchnię wewnętrzną panewki podczas symulacyjnych 
badań tribologicznych – generowane były nieciągłości materiału w postaci pęknięć. 

Zgodnie z przyjętym programem badań ukształtowania powierzchni eksploa-
tacyjnej warstwy wierzchniej przeprowadzono badania uzupełniające ukształtowa-
nia powierzchni głów po kolejnych etapach symulacyjnych badań tribologicznych 
z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych AFM, a wyniki przedstawiono na 
rys. 4.75÷4.78 (widok 2D i widok 3D).  
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G/moN(b) G/PoL(b) G/tyt(b)
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Rys. 4.75. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów (widok 
2D) o charakterystyce ukształtowania powierzchni (B) otrzymane z wykorzystaniem AFM
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Rys. 4.76. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów (widok 
3D) o charakterystyce ukształtowania powierzchni (B) otrzymane z wykorzystaniem AFM

Analiza charakteru ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzch-
niej głów przeprowadzona po każdym etapie biegu badawczego wykazała, że w więk-
szości badanych skojarzeń po 250 tysiącach cykli (etap I) na powierzchnie głów prze-
noszona była niewielka ilość miejscowo zlokalizowanych produktów zużycia. 
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Rys. 4.77.  Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów (widok 
2D) o charakterystyce ukształtowania powierzchni (A) otrzymane z wykorzystaniem AFM
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Rys. 4.78. Wyniki badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej głów (widok 
3D) o charakterystyce ukształtowania powierzchni (A) otrzymane z wykorzystaniem AFM

Ilość tych produktów zwiększała się w każdym kolejnym etapie biegu ba-
dawczego. Taką tendencję obserwowano w przypadku powierzchni G/MON(B),  
G/MON(A) oraz G/POL(B), co korespondowało z wynikami badań tribologicznych 
(rozdział 4.6.2.3). W przypadku powierzchni G/POL(A) większą ilość produktów zu-
życia obserwowano po etapie I, po czym w etapie II oraz etapie III ilość ta zmalała – 
widoczne były mniejsze skupiska polimerowego materiału na powierzchniach głów.  
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Po zakończonym biegu badawczym na badanym fragmencie powierzchni G/POL(A) 
nie obserwowano skupisk przeniesionego materiału PA/PE, który został zidentyfiko-
wany we wcześniejszych etapach badań. 

W przypadku powierzchni G/TyT(B) po każdym etapie biegu badawczego obser-
wowano charakterystyczne płaskie i rozłożyste wzniesienia, które wynikały ze struk-
tury (oraz właściwości) badanego materiału. Jednak na powierzchni głowy po 500 
tysiącach cykli (etap II) odnotowano dużą liczbę drobnych, równomiernie rozłożonych 
wzniesień, których liczba w pozostałych etapach była dużo mniejsza. W przypadku 
powierzchni G/TyT(A) sytuacja wyglądała inaczej. Największe ilości produktów zużycia 
zostały przeniesione w pierwszych dwóch etapach biegu badawczego, kiedy średni 
moment tarcia był największy. W ostatnich dwóch etapach moment tarcia był stabilny, 
ale utrzymany na niższym poziomie w porównaniu z etapem I oraz etapem II, stąd wi-
doczne warstwy materiału polimerowego przeniesionego na powierzchnię G/TyT(A).  

Po przeprowadzeniu symulacyjnych badań tribologicznych dodatkowo wykonano 
badania powierzchni filtrów z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektrono-
wego SEM wyposażonego w mikroanalizator rentgenowski EDS. Ich celem, podobnie 
jak w badaniach modelowych, była identyfikacja rzeczywistych produktów zużycia, 
generowanych w badanych skojarzeniach i osadzonych na powierzchniach głów, co 
było obserwowane podczas badań metodami CMM, OM, SEM oraz AFM. Przeprowa-
dzona została analiza cząstek zużycia pod względem wielkości, rozmieszczenia i składu 
chemicznego, a reprezentatywne wyniki dla każdego badanego skojarzenia węzła 
tarcia głowa–panewka przedstawiono w postaci obrazu (morfologii) powierzchni filtra 
oraz widma EDS na rys. 4.79÷4.84.

Przeprowadzona jakościowa i ilościowa mikroanaliza powierzchni filtrów wyka-
zała, że produktem zużycia w badanych skojarzeniach węzła tarcia głowa–panewka, 
niezależnie od skojarzenia materiałowego oraz charakterystyki ukształtowania po-
wierzchni technologicznej warstwy wierzchniej G/MON, G/POL oraz G/TyT, podobnie 
jak badaniach modelowych, był materiał polimerowej panewki (PE – UHMW).

Na powierzchniach filtrów, poza cząstkami materiału polimerowego oraz pier-
wiastkami składowymi czystego filtra, zidentyfikowano inne pierwiastki, w tym pier-
wiastki składowe środka smarowego (Na, Cl, Ca, K) oraz śladowe ilości pierwiastków 
wchodzących w skład materiału głów (widoczne na widmach EDS). Prawdopodobnie 
luźne cząstki materiału głowy, które nie zostały całkowicie usunięte z powierzchni wy-
tworzonych głów podczas ich oczyszczania, zostały uwolnione na etapie wzajemnego 
docierania głowy i panewki, a następnie wraz ze środkiem smarowym odprowadzone 
ze strefy tarcia, co w konsekwencji zostało ujawnione podczas badań powierzchni 
filtrów. Należy podkreślić, iż obecność śladowej ilości cząstek materiału głowy nie 
miała wpływu na przebieg charakterystyk tribologicznych oraz mechanizmy zużycia 
powierzchni polimerowych panewek.
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Rys. 4.79.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego skoja-
rzenia G/moN(b) – Pa/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS

Rys. 4.80. Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego skoja-
rzenia G/moN(a) – Pa/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS
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Rys. 4.81. Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego skoja-
rzenia G/PoL(b) – Pa/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS

Rys. 4.82. Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-
jarzenia G/PoL(a) – Pa/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS
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Rys. 4.83. Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego sko-

jarzenia G/tyt(b) – Pa/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS

Rys. 4.84.  Wyniki badań powierzchni filtra otrzymane z wykorzystaniem SEM/EDS dla badanego skoja-
rzenia G/tyt(a) – Pa/Pe: morfologia powierzchni filtra z naniesionymi produktami zużycia  
i widmo EDS
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Przedstawione wyniki badań powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej 
elementów węzła tarcia głowa–panewka pozwoliły na scharakteryzowanie (ocenę 
stanu) ukształtowania powierzchni elementów trących otrzymanych w wyniku sy-
mulacyjnych badań tribologicznych oraz weryfikację wyników badań modelowych. 

Zidentyfikowane zostały produkty zużycia generowane i przenoszone na po-
wierzchnie głów oraz osadzone na powierzchniach filtrów, przez które odprowadza-
ny był środek smarowy ze strefy tarcia. Ilość produktów zużycia została określona 
głównie na podstawie analizy jakościowej (obrazy powierzchni) oraz analizy ilościowej 
(widmo EDS).  

4.6.2.5. Podsumowanie badań symulacyjnych

Badania symulacyjne obejmowały cztery obszary zagadnień, zgodnie ze sche-
matem na rys. 4.52. W ramach pierwszego obszaru zostały przygotowane elementy 
o kształtach odwzorowujących rzeczywistą geometrię węzła tarcia, niezbędne do 
przeprowadzenia symulacyjnych badań tarciowo-zużyciowych. Symulacyjne badania 
tribologiczne realizowane były w skojarzeniach badawczych węzła tarcia głowa–pa-
newka, w warunkach symulujących pracę sztucznego stawu biodrowego człowieka 
na specjalnym urządzeniu badawczym – stanowisku badawczym T24, zgodnie z wy-
tycznymi normy [ASTMF-1]. 

Wytworzone w procesie technologicznym elementy węzła tarcia głowa–panewka 
poddano badaniom ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej 
w ramach obszaru drugiego z wykorzystaniem różnych metod pomiaru (CMM, OM, 
WLIM, SEM/EDS, AFM) i strategią pomiaru zgodną z wytycznymi normy [ASTMF-2]. 
Wykorzystanie w badaniach ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy 
wierzchniej tzw. multisensoryki umożliwiło pozyskanie komplementarnych informa-
cji na temat charakteru ukształtowania powierzchni oraz właściwości funkcjonalnych 
ukonstytuowanych w procesie technologicznym obróbki elementów.  

W wyniku przeprowadzonych symulacyjnych badań tribologicznych (obszar trze-
ci), których warunki odwzorowywały faktyczne warunki pracy sztucznego stawu biodro-
wego człowieka zweryfikowane zostały właściwości funkcjonalne (tribologiczne) ukształ-
towanych w procesie technologicznym obróbki końcowej powierzchni ceramicznych 
i metalowych głów współpracujących w skojarzeniu badawczym z polimerową panewką. 

Otrzymane charakterystyki tribologiczne w postaci przebiegu zmian momentu tar-
cia oraz przeprowadzona analiza ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej głów i panewek, skorelowana z analizą ukształtowania powierzchni tech-
nologicznej warstwy wierzchniej głów i panewek wskazały, że zmiana oporów ruchu 
w poszczególnych etapach biegu badawczego zależna była nie tylko od skojarzonych 
materiałów głowy i panewki, ale również od charakterystyki ukształtowania powierzchni 
współpracujących, zwłaszcza charakterystyki ukształtowania powierzchni głów. W przy-
padku skojarzenia G/MON – PA/PE najmniejsze wartości średniego momentu tarcia 
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odnotowano dla przedziału 250÷500 tysięcy cykli dla obu badanych charakterystyk 
ukształtowania powierzchni głów (B) i (A) różniących się parametrem Ra(A) < Ra(B). Sko-
jarzenie G/MON(A) – PA/PE charakteryzowała najmniejsza wartość i najbardziej stabilny 
przebieg momentu tarcia w całym badanym zakresie. W przypadku skojarzenia materia-
łowego G/POL – PA/PE, najmniejszą wartość średniego momentu tarcia odnotowano dla 
przedziału 0÷250 tysięcy cykli dla skojarzenia badanego G/POL (B) – PA/PE. Najbardziej 
niekorzystne ze względu na opory tarcia okazało się skojarzenie G/TyT(A) – PA/PE.

W czwartym obszarze, w ramach badań ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej 
warstwy wierzchniej, zidentyfikowano produkty zużycia, przeniesione na powierzchnie 
głów oraz naniesione na powierzchnie filtrów, przez które odprowadzany był środek sma-
rowy ze strefy tarcia. Podobnie jak w przypadku badań modelowych produktem zużycia 
był materiał polimerowej panewki. Obecność produktów zużycia oraz ich ilość (analiza 
jakościowa) zostały określone przede wszystkim na podstawie wyników otrzymanych 
z wykorzystaniem różnych metod pomiaru, w tym CMM, WLIM, OM, SEM, OM oraz AFM. 
Produkty zużycia oceniono również na podstawie analizy ilościowej metodą SEM/EDS. 

Generowane w badanych skojarzeniach węzła tarcia głowa–panewka produkty 
zużycia stanowił efekt mechanizmów zużycia, w tym zużycia ściernego (w procesach 
mikroskrawania, mikrobruzdowania, mikrosysowania, ścienania nierówności), zmę-
czeniowego oraz adhezyjnego. 

4.7. Wnioski
Na podstawie analizy charakterystyk tribologicznych badanych węzłów tarcia 

oraz analizy ukształtowania powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej, sko-
relowanej z analizą ukształtowania powierzchni technologicznej warstwy wierzchniej 
– płytek i głów oraz trzpieni i panewek, wyciągnięto następujące wnioski końcowe. 

 – Produktami zużycia, we wszystkich badanych węzłach tarcia był materiał po-
limerowego trzpienia (w badaniach modelowych) oraz panewki (w badaniach 
symulacyjnych). 

 – Przeprowadzona analiza wyników badań wykazała różnice w otrzymanych cha-
rakterystykach tribologicznych badanych skojarzeń, zarówno w części badań mo-
delowych, jak też części badań symulacyjnych. Pomimo podobnej charakterystyki 
ukształtowania powierzchni, zarówno w przypadku płytek – (A), (B) i (C), jak też 
głów – (A) i (B), charakterystyki tribologiczne nie wskazały jednoznacznie, którą 
charakterystykę powierzchni należy uznać za najbardziej korzystną, zapewniającą 
zwiększenie trwałości systemu tribologicznego. Na charakterystyki tribologiczne 
miały wpływ nie tylko ukształtowanie powierzchni współpracujących elementów 
badanego węzła tarcia, ale również inne czynniki, jak rodzaj materiału i jego 
właściwości oraz warunki badań tarciowo-zużyciowych.
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 – Proces zużywania polimerowych elementów węzła tarcia w badanych skojarze-
niach materiałowych: ceramika monokrystaliczna – polimer, ceramika polikry-
staliczna – polimer, metal – polimer stanowił efekt wielu zjawisk następujących 
po sobie lub nakładających się w tym samym czasie.

 – We wstępnej fazie, podczas wzajemnego docierania się elementów węzła tar-
cia, niszczenie powierzchni polimerowego trzpienia czy panewki następowało 
w wyniku oddziaływania nierówności powierzchni. Mikroskrawanie występowało 
w przypadku wzniesień o niewielkim promieniu zaokrąglenia (ostre wierzchołki), 
natomiast bruzdowanie w przypadku wzniesień o dużym promieniu zaokrąglenia 
(powierzchnia płaskowyżowa, której wzniesienia charakteryzowały łagodne zbo-
cza i zaokrąglone wierzchołki). W kolejnym etapie procesu zużywania przeniesio-
ny na powierzchnie płytek i głów materiał trzpienia i panewki, tworząc mniej lub 
bardziej ciągłą (rozmazana na powierzchni warstwa materiału polimerowego lub 
rozległe jego skupiska) warstwę polimerową, współpracował z tym samym mate-
riałem polimerowym (trzpień i panewka). W wyniku oddziaływania adhezyjnego 
następowało sczepianie i odrywanie cząstek materiału polimerowego. Uwidocz-
nione to zostało na obrazach w postaci wyrw materiałowych czy też cząstek ma-
teriału polimerowego (pojedynczych, miejscowo zlokalizowanych skupisk). Poza 
tym długotrwałe oddziaływanie powierzchni elementów ceramicznych i metalo-
wych na powierzchnie elementów polimerowych podczas modelowych i symu-
lacyjnych badań tribologicznych prowadziło do zmęczenia materiału trzpienia 
i panewki, a co za tym idzie – generowania nieciągłości w postaci pęknięć. 

 – Mechanizm zużycia i generowane produkty zużycia elementów węzła tarcia 
zależały nie tylko od czynników eksploatacyjnych (warunków współpracy), ale 
również od czynników technologicznych (w tym charakterystyk ukształtowania 
powierzchni warstwy wierzchniej). Przyjmując niezmienne warunki eksploatacji 
(osobno dla modelowych i symulacyjnych badań tribologicznych) oraz właści-
wości materiałowe (osobno dla każdego materiału MON, POL i TyT), istotnego 
znaczenia nabrało badanie oraz analizowanie powierzchni ukształtowanej w pro-
cesie technologicznym (struktura geometryczna powierzchni – stereometria 
technologicznej warstwy wierzchniej oraz jej właściwości funkcjonalne) i wpływu 
tego ukształtowania na charakterystyki tribologiczne węzła tarcia (współczyn-
nik/moment tarcia, intensywność zużywania) oraz kształtowanie powierzchni 
w procesie eksploatacji (struktura geometryczna powierzchni – stereometria 
eksploatacyjnej warstwy wierzchniej oraz właściwości tribologiczne – mechani-
zmy i produkty zużycia).   





Tematyka monografii podejmuje ważne zagadnienia z punktu widzenia  projek-
towania, wytwarzania oraz funkcjonowania obiektów technicznych, niezależnie od 
ich przeznaczenia.

Pomiędzy zdefiniowaniem problemu a znalezieniem najlepszego jego rozwiąza-
nia należy przeprowadzić wiele czasochłonnych i kosztownych badań. Istota badań 
polega na poszukiwaniu wzajemnych zależności prowadzących do wskazania najlep-
szego rozwiązania dla zdefiniowanego problemu badawczego.

Zaproponowana w monografii metodyka badań powierzchni warstwy wierzch-
niej elementów trących obejmuje dwa równoległe podejścia badawcze. Pierwsze 
stanowią badania ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej polegające na 
pomiarach wielkości charakteryzujących ukształtowanie powierzchni technologicznej 
i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej. Drugie podejście stanowią badania tarciowo- 
-zużyciowe, podczas których wyznaczane są charakterystyki tribologiczne. Połączenie 
obydwu podejść stanowi podstawę kompleksowego podejścia do charakteryzowania 
powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących i tworzy dualny system cha-
rakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej 
elementów trących.

Egzemplifikację opracowanej metodyki przedstawiono na przykładzie sztucznego 
stawu biodrowego człowieka. Po przeprowadzeniu analizy czynników wpływających 
na przebieg i skutki procesu tarcia w naturalnym oraz sztucznym stawie biodrowym 
człowieka zdefiniowano problem badawczy, a następnie określono cel i szczegółowy 
program badań. Badania podzielono na dwie części ze względu na rodzaj badanego 

PodsumowaNie
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węzła tarcia: płytka–trzpień w badaniach modelowych i głowa–panewka w badaniach 
symulacyjnych. W ramach każdej części badań wyróżniono cztery obszary: technolo-
gię obróbki końcowej, charakterystykę powierzchni technologicznej warstwy wierzch-
niej, charakterystyki tribologiczne oraz charakterystykę powierzchni eksploatacyjnej 
warstwy wierzchniej. 

Przeprowadzone badania wykazały możliwość wyznaczenia – na podstawie ana-
lizy ilościowej i jakościowej wyników badań modelowych oraz symulacyjnych – relacji 
pomiędzy:

 – procesem technologicznym obróbki i charakterystyką powierzchni technologicz-
nej warstwy wierzchniej (charakterem ukształtowania powierzchni TWW i jej 
właściwościami funkcjonalnymi) 

oraz
 – przebiegiem procesu tarcia i zużywania (charakterystyki tribologiczne) oraz cha-

rakterystyką powierzchni eksploatacyjnej warstwy wierzchniej (charakterem 
ukształtowania powierzchni EWW i jej właściwościami tribologicznymi, w tym 
mechanizmami i produktami zużycia).
Realizacja programu badań pozwoliła na poznanie, wyjaśnienie i uzupełnienie luk 

występujących w prowadzeniu kompleksowych badań powierzchni warstwy wierzchniej 
elementów trących. Wykazała też skuteczność zaproponowanego, dualnego systemu 
charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzch-
niej elementów trących. Egzemplifikacją zasadności stosowania tego podejścia były 
badania sztucznego stawu biodrowego człowieka.

Na tym przykładzie wykazano również, że charakterystyka powierzchni elemen-
tów trących wytworzonych do badań modelowych (proste kształty elementów te-
stowych) nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w charakterystyce powierzchni ele-
mentów wytworzonych do badań symulacyjnych realizowanych z wykorzystaniem 
rzeczywistych węzłów tarcia (rzeczywiste kształty elementów testowych), pomimo 
zastosowania podobnego procesu technologicznego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że opracowana metodyka badań powierzch-
ni warstwy wierzchniej, obejmująca badania ukształtowania powierzchni warstwy 
wierzchniej oraz badania tarciowo-zużyciowe, umożliwia racjonalne rozwiązywanie 
problemów badawczych w zakresie charakteryzowania powierzchni warstwy wierzch-
niej elementów trących, umożliwiając dokonanie optymalizowania funkcjonalności 
rozpatrywanego systemu tribologicznego.

Przedstawione w monografii analizy i uzyskane wyniki upoważniają do stwier-
dzenia, iż zasadne jest na ich podstawie kontynuowanie badań dotyczących tej prob-
lematyki, w szczególności:

 – podjęcie prac związanych z doborem obróbki materiałów na elementy trące pod 
względem oczekiwanej charakterystyki stref warstwy wierzchniej;
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 – prowadzenie teoretycznych i eksperymentalnych badań dotyczących zjawisk 
zachodzących w strefie styku elementów trących, z udziałem oraz bez udziału 
środka smarowego; 

 – prowadzenie badań związanych z modelowaniem mechanizmu przenoszenia ma-
teriału na powierzchnię elementu współpracującego, w szczególności w przy-
padku skojarzeń metal – polimer oraz ceramika – polimer, w zależności od cha-
rakterystyki powierzchni warstwy wierzchniej oraz charakterystyki stref warstwy 
wierzchniej; 

 – zastosowanie w tych badaniach metod optymalizacji wielokryterialnej.
Realizacja tych prac pozwoli na uzupełnianie wiedzy w obszarze badań systemów 

tribologicznych od strony metodologicznej, z uwzględnieniem zjawisk i procesów 
fizykochemicznych. 
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Zagadnienia opisane w monografii dotyczą problemów charakteryzowania war-
stwy wierzchniej elementów trących kształtowanej początkowo w procesie techno-
logicznym, a następnie konstytuowanej w procesie eksploatacji. 

W procesie eksploatacji technologiczna warstwa wierzchnia (TWW) przekształ-
cana jest w eksploatacyjną warstwę wierzchnią (EWW) o odmiennych charakterysty-
kach, które zależą od wielu czynników.

Prowadzenie obserwacji procesów tribologicznych podczas eksploatacji obiektu 
technicznego jest skomplikowane i ograniczone z uwagi na niedostępność strefy tar-
cia. Dlatego postęp w poprawianiu charakterystyk tribologicznych determinowany 
jest głównie przez rozwój metod badań laboratoryjnych umożliwiający m.in. uzyski-
wanie postępu w charakteryzowaniu powierzchni warstwy wierzchniej.

Przez charakterystykę powierzchni warstwy wierzchniej należy rozumieć zarówno 
charakter ukształtowania powierzchni (kształt, falistość, chropowatość i wady po-
wierzchni), jak również właściwości funkcjonalne, w tym odporność na zużycie tribo-
logiczne, wytrzymałość zmęczeniową, zdolność do interakcji ze środkiem smarowym.

Analiza problemu oraz badania własne upoważniają do stwierdzenia, że charak-
teryzowanie powierzchni warstwy wierzchniej elementów trących powinno obejmo-
wać dwa równoległe podejścia. 

STReSZCZeNie

duaLNy system charakteryzowaNia PowierzchNi  
techNoLoGiczNej i eksPLoatacyjNej  

warstwy wierzchNiej eLemeNtów trĄcych
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Pierwszym jest przeprowadzenie badań ukształtowania powierzchni technolo-
gicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej (TWW i EWW) poprzez wykonanie po-
miaru wielkości (parametrów i funkcji) charakteryzujących ukształtowanie powierzch-
ni warstwy wierzchniej.

Przeprowadzenie badań ukształtowania powierzchni warstwy wierzchniej daje 
podstawę do antycypowania prawdopodobnego jej funkcjonowania w określonym 
węźle tarcia, ale nie są one wystarczające do pełnego charakteryzowania tribologicz-
nych właściwości warstwy wierzchniej. Stąd drugie podejście obejmujące badania 
tarciowo-zużyciowe (wyznaczanie współczynnika tarcia i intensywności zużywania). 

Przedstawiona w monografii koncepcja dualnego, komplementarnego systemu 
charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzch-
niej elementów trących obejmuje obydwa podejścia. Koncepcja ta została zweryfi-
kowana na przykładzie sztucznego stawu biodrowego człowieka; z uwagi na tribo-
logiczną złożoność (specyfikę materiałową i kinematyczną), a także warunki tarcia 
weryfikacja ta stanowi szczególnie wartościową jej egzemplifikację. 

Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono 
podstawowe zagadnienia związane z warstwą wierzchnią, obejmujące jej budowę 
i charakterystyki, a także zagadnienia technologicznej i eksploatacyjnej warstwy 
wierzchniej oraz sposoby ich badań. W rozdziale drugim przedstawiono znaczenie 
metrologii powierzchni warstwy wierzchniej oraz rolę, jaką odgrywa w procesie jej 
kształtowania. Poza tym omówiono metodykę badań ukształtowania powierzchni 
warstwy wierzchniej oraz ilościową i jakościową analizę wyników. Podkreślono zale-
ty zastosowania tzw. multisensoryki w pomiarach wielkości charakteryzujących po-
wierzchnię warstwy wierzchniej. Rozdział trzeci poświęcono omówieniu zagadnień 
związanych z procesami tarcia, smarowania i zużywania. Przybliżono pojęcie systemu 
tribologicznego oraz węzła tarcia w ujęciu systemowym. Dodatkowo omówiono ba-
dania systemów tribologicznych (tribologiczne wielkości mierzone oraz metody ich 
badań).

O ile pierwsze trzy rozdziały dotyczą głównie rozważań teoretycznych, to w roz-
dziale czwartym przedstawiono metodykę badań powierzchni warstwy wierzchniej 
elementów trących na wybranym przykładzie – sztucznym stawie biodrowym czło-
wieka. Rozdział czwarty rozpoczyna przedstawienie koncepcji zdefiniowania i roz-
wiązania problemu badawczego. Następnie określone zostały: problematyka badaw-
cza, cel i program badań, obiekty i metody badań. Charakteryzowanie powierzchni 
technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej przeprowadzono w oparciu 
o wyniki badań uzyskane w badaniach modelowych i symulacyjnych.  

Pracę kończy podsumowanie, w którym podkreślono nieodzowność stosowania 
kompleksowych i komplementarnych metod badawczych oraz wskazano kierunki dal-
szych prac w obszarze badań i charakteryzowania warstwy wierzchniej. 



the duaL system For characteriziNG   
the techNoLoGicaL aNd oPeratioNaL surFace Layer  

oF FrictioN eLemeNts

The issues addressed in the monograph concern the problems relating to the 
characterization of the surface layer of friction components, initially machined in  
the technological process, and subsequently shaped while in operation process.

In the operation process, the technological surface layer (TWW) turns into the 
operational surface layer (EWW) showing different properties which depend on 
a number of factors.

The observation of tribological processes taking place while the technological 
object is operating remains a complex and limited matter due to inaccessibility of 
the friction area. The improvement in the tribological characteristics, therefore, is 
determined mainly by the development of laboratory tests accelerating progress in 
the characterization of the surface layer. 

The characterization of the surface layer is enabled by the study of surface 
topography (waviness, roughness, surface defects) and functional properties, 
including resistance to tribological wear, fatigue strength, and the capacity to interact 
with a lubricant.

summary
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The problem analysis and author’s own research allow for the conclusion that 
the characterization of the surface layer of interacting components requires the 
adoption of two approaches. Research on the topography of the technological and 
operational surface layers should be carried out by measuring the parameters and 
functions describing the geometric surface structure. Although research on surface 
topography facilitates the anticipation of the possible functioning of the surface 
layer within a given friction pair, it is not sufficient to comprehensibly describe 
its properties. That is why another approach is recommended, which comprises 
tribological studies (determination of the friction coefficient and wear intensity). 

The concept presented in the monograph combines two approaches which allow 
for full characterization of the technological and operational surface layers of friction 
elements. This concept has been exemplified by an artificial human hip joint, which 
is a highly valuable case due to its tribological complexity (material and kinematic 
specifics) and friction conditions. 

The work consists of four chapters. The first chapter presents the basic issues 
related to the surface layer with respect to its structure and characteristics as well 
as referring to the technological and operational surface layers and the methods for 
their examination. In the second chapter, the importance of surface layer metrology 
and its role in the machining process has been clarified. In addition, the methodology 
for surface topography investigation as well as the quantitative and qualitative 
analysis of results have been discussed. The advantages of using multi-sensors in 
the measuring of quantities characterizing the topography of the surface layer have 
been highlighted. The third chapter provides information on the issues related to 
friction, lubrication, and wear. The concept of the tribological system and the friction 
pair taken as a whole have been developed. In addition,  the chapter elaborates on 
the studies of tribological systems (tribological measured quantities and the methods 
for their research).

While the first three chapters mainly contain theoretical considerations, the 
fourth part focuses on the methodology for investigation of the surface topography 
of friction elements on the example of an artificial human hip joint. The fourth 
chapter starts with the overview of the concept concerning the formulation and 
resolution of the research problem. This part is followed by the presentation of the 
research scope, the purpose and the program of the study, and the objects and 
methods. The technological and operational surface layers have been characterized 
on the basis of research results obtained from model and simulation studies.

The work ends with a summary in which the necessity of using comprehensive 
and complementary research methods has been emphasized. At the end, the 
directions for further research on the surface layer have been indicated.
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