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S t r e s z c z e n i e  

Odporność na zuŜywanie badanych materiałów polimerowych podczas tarcia po stali w obec-
ności luźnego ścierniwa zaleŜy zarówno rodzaju materiału polimerowego, jak i ziarnistości 
ścierniwa. Zaobserwowano, Ŝe wzrost wielkości ziaren ścierniwa powoduje zmniejszenie od-
porności na zuŜywanie ścierne badanych materiałów. ZauwaŜono takŜe, Ŝe tworzywa o więk-
szej plastyczności są bardziej odporne na ścieranie w stosunku do tworzyw o większej sztyw-
ności. 

Słowa kluczowe: polimery, opakowania transportowe, ścieranie 

A b s t r a c t  

The resistance to wear of examined polymer materials during friction on steel in the presence 
of thin abradant depends on both the polymer type of material, and the granularity of abra-
dant. It was observed that the increase in the size of grains of abradant causes reducing the re-
sistance to abrasive friction of examined materials. It was also noticed, that materials with the 
greater plasticity were more resistant to abrasion in relation to materials with higher stiffness. 
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metody wykorzystanej do badania odporności na zuŜywanie ścierne 
próbka z badanego materiału, 2- rolka gumowa, 3 - ścierniwo

Scheme of the method used for examination the resistance to abrasive wear
sample of studied material, 2 - rubber roll, 3 – abradant 

 próbka (1) jest dociskana z określoną siłą (FN) do obracaj
 obrotową (n) krąŜka gumowego (2) o średnicy d = 50 mm. Pomi

 dostarczany jest proszek kwarcowy (3) powodujący ścieranie próbki
wiadczenia jest wagowe zuŜycie próbki Zwb (róŜnica cięŜaru przed i po badaniach),

ślonym czasie tarcia (określonej liczbie obrotów gumowej rolki).
Na podstawie pomiarów zuŜycia wagowego wyznaczono dla badanych materiałó

ci na ścieranie Kb (względną odporność na zuŜycie). Wskaź
lany, jako stosunek objętościowego zuŜycia próbki wzorcowej ZVw do obję
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ąc ze wzoru: 
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gdzie:  
Zww - zuŜycie wagowe podczas badania próbki wzorcowej (stali C45),  
Zwb - zuŜycie wagowe podczas badania badanego materiału,  
ρρρρw - gęstość materiału próbki wzorcowej,  
ρρρρb - gęstość materiału próbki badanej,  
Nw - liczba obrotów drogi tarcia próbki wzorcowej,  
Nb - liczba obrotów drogi tarcia próbki badanej. 

3. Wyniki badań ścierania  

Wyznaczone wskaźniki odporności na ścieranie Kb badanych materiałów (ich względną 
odporność na zuŜycie) przy zastosowaniu ścierniw o róŜnej ziarnistości przedstawiono na 
rys. 3.  

 
Rys. 3. Wskaźniki odporności na ścieranie badanych materiałów przy róŜnej ziarnistości ścierniw 

Fig. 3. Rates of the wear resistance of studied materials at the different granularity of abradants 

4. Podsumowanie  

Największą odpornością na ścieranie spośród badanych materiałów charakteryzował się 
PE-HD, a najmniejszą wykazywał PS-HI. Na takie zachowanie badanych  polimerów  mają 
wpływ ich własności reologiczne. Polimery o większej plastyczności, jak PE czy PP są 
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bardziej odporne na ścieranie, niŜ polimery o większej sztywności jak PS. Spowodowane 
jest to tym, Ŝe podczas tarcia luźne cząstki ścierniwa powodują wykruszanie „kruchego” 
materiału warstwy wierzchniej polimeru o większej sztywności. W polimerach o większej 
plastyczności zachodzi natomiast odkształcenie spręŜysto-plastyczne w styku pomiędzy 
twardymi ziarnami ścierniwa i polimerem nie powodując wykruszania materiału tworzywa. 
Zaobserwowano takŜe istotny wpływ wielkości ziaren ścierniwa na odporność na ścieranie 
badanych polimerów, przejawiający się mniejszą odpornością na zuŜywanie ścierne wraz 
ze wzrostem wielkości cząstek ścierniwa. 

L i t e r a t u r a  

[1]  B r o n i e w s k i  T. i in., Metody badań i ocean właściwości tworzyw sztucznych, 
WNT, Warszawa 2000. 

[2] C a p a n i d i s  D., Selected aspects of the methodology of tribological investigations 
of polymer materials. Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 7, nr 4, 
2007, 39-55. 

[3]  C z i c h o s  H., Tribology. Elsevier, 1978. 
[4] W i e l e b a  W., The mechanism of tribological wear of thermoplastic materials. 

Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 7, nr 4, 2007, 185-199. 
  


