
4-2003 T R I B O L O G I A  3 

      TREŚĆ 
 

 
Janina ADAMUS 
Zastosowanie powłok przeciwadhezyjnych 
w narzędziach do tłoczenia ............................................ 11 
 
Dionizy BIAŁO, Maria TRZASKA 
Zużycie tribologiczne powłok kompozytowych  
Ni-P-Al2O3 wytworzonych metodą redukcji 
chemicznej ..................................................................... 23 
 
Dariusz M. BIELIŃSKI 
Strukturalne aspekty tarcia polimerów ...................... 33 
 
Dariusz M. BIELIŃSKI, Ludomir ŚLUSARSKI,  
Piotr LIPIŃSKI, Andrzej TUROS, Jacek JAGIELSKI 
Wpływ implantacji jonowej na tarcie polietylenu ...... 46 
 
Jan BURCAN, Piotr OSZUKOWSKI 
Anatomiczne i techniczne uwarunkowania 
powstawania tętniaków tętnic łączących ..................... 56 
 
Jan BURCAN, K. SICZEK 
Trwałość i niezawodność łożysk rozrusznika .............. 69 
 
Jan BURCAN, Anna SŁAWIŃSKA 
Samonastawne pasywne osiowe łożyska 
magnetyczne ................................................................... 79 
 
Manfred CHMURAWA, Bogdan WARDA 
Prognozowanie trwałości tocznych węzłów 
przekładni cyklo z korygowanym zazębieniem .......... 97 
 
Janusz CWANEK, Włodzimierz LUBIMOW 
Struktura geometryczna powierzchni zużytych głów 
endoprotez Wellera ....................................................... 111 
 



 T R I B O L O G I A                           4-2003 4 

Czesław DYMARSKI, Wojciech LITWIN 
Badania eksperymentalne polimerowego łożyska 
smarowanego wodą okrętowego wału śrubowego ...... 123 
 
Marek GAWLIŃSKI, Zbigniew KASPRZYK,  
Janusz ROGULA 
Ocena zdolności utrzymania warstwy smarnej przez 
mikroprofil powierzchni wału współpracującego  
z elastomerowym uszczelnieniem ................................. 135 
 
Bolesław GIEMZA, Tadeusz KAŁDOŃSKI 
Wpływ właściwości smarów plastycznych na pracę 
łożysk porowatych ......................................................... 147 
 
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA 
Biotribologia i aplikacje medyczne .............................. 155 
 
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA 
Procesy tribologiczne w węzłach ruchowych 
endoprotez ...................................................................... 163 
 
Jacek GOSPODARCZYK, Ryszard MARCZAK 
Kompozyty na bazie żywicy fenolowo-for-
maldehydowej o zadanych właściwościach 
triboelektrycznych ......................................................... 173 
 
Marian GRĄDKOWSKI 
Wpływ temperatury pracy węzła tarcia na 
aktywność tribochemiczną wybranych olejów 
bazowych ........................................................................ 183 
 
Jacek GRZESIK, Aleksandra LANGNER,  
Stanisław NOSAL 
Uszkodzenia uszczelnień czołowych pomp wirowych 
stosowanych w liniach rozlewniczych piwa ................. 195 
 
 
 



4-2003 T R I B O L O G I A  5 

Danuta KOTNAROWSKA 
Wpływ grubości i twardości powłok akrylowych 
na ich odporność na erozję ........................................... 207 
 
Andrzej KOTNAROWSKI 
Modyfikacja właściwości tribologicznych olejów za 
pomocą nanoproszków metali ...................................... 217 
 
Andrzej KOTNAROWSKI, Romuald MAKOWSKI, 
Władimir F. PICZUGIN 
Osobliwości oddziaływania materiałów smarowych 
na powierzchnię metalu w procesie tarcia .................. 229 
 
Artur KRÓL, Tadeusz KAŁDOŃSKI 
Przepuszczalność łożysk porowatych 
w temperaturze normalnej pracy łożyska ................... 237 
 
Karol KRZEMIŃSKI 
Modele matematyczne łożyska porowatego 
i stosowane uproszczenia .............................................. 251 
 
Maciej KUCHAR 
Modelowanie oporu mijania gałęzi przesmyku .......... 263 
 
Wojciech KUCHARCZYK, Wojciech ŻUROWSKI 
Odporność na zużycie ścierne hybrydowych laminatów 
termoutwardzalnych o właściwościach ablacyjnych ........ 277 
 
Piotr LACKI 
Wpływ tarcia na nierównomierność odkształceń 
wyrobu w procesie kucia swobodnego ......................... 287 
 
Jacek I. ŁUBIŃSKI, Krzysztof DRUET,  
Szymon GRYMEK 
Postacie samowzbudnych drgań ciernych podczas 
tarcia ślizgowego przejawem właściwości 
dynamicznych tribometru ............................................ 299 
 
 
 



 T R I B O L O G I A                           4-2003 6 

Jacek I. ŁUBIŃSKI, Krzysztof DRUET,  
W. SERBIŃSKI 
Badania tribologiczne w warunkach posuwisto- 
-zwrotnego ślizgania stopu AK 12 (AlSi13Mg1CuNi) 
po obróbce laserowej w warunkach kriogenicznych .. 315 
 
Ryszard MARCZAK, Miłosz MARCZAK, Ryszard 
LUDEW, Jan GUZIK, Małgorzata WOJTYNIAK 
Metody badania smarności i ich rozdzielczość ........... 328 
 
Ryszard MARCZAK, Miłosz MARCZAK,  
Zbigniew RANACHOWSKI, Jan GUZIK,  
Małgorzata WOJTYNIAK 
Współczynnik tłumienia amplitudy sygnału emisji 
akustycznej jako miara aktywności 
powierzchniowej dodatków smarnościowych ............. 339 
 
 
 



4-2003 T R I B O L O G I A  7 

 
 
 
 
     CONTENTS 
 

 
Janina ADAMUS 
An application of the antiadhesive layers in the tools 
for sheet metal forming processes ................................ 11 
 
Dionizy BIAŁO, Maria TRZASKA 
Tribological wear of composite Ni-P-Al2O3 coatings 
deposited by an electroless process .............................. 23 
 
Dariusz M. BIELIŃSKI 
Structural aspects of polymer friction ......................... 33 
 
Dariusz M. BIELIŃSKI, Ludomir ŚLUSARSKI,  
Piotr LIPIŃSKI, Andrzej TUROS, Jacek JAGIELSKI 
Influence of ion implantation on friction of 
polyethylene ................................................................... 46 
 
Jan BURCAN, Piotr OSZUKOWSKI 
Anatomical and technical conditions of creating of 
aneurysms of anastomotic vessels ................................ 56 
 
Jan BURCAN, K. SICZEK 
The durability and reliability of bearings of car 
starter ............................................................................. 69 
 
Jan BURCAN, Anna SŁAWIŃSKA 
Self-controllable passive axial magnetic bearing ........ 79 
 
Manfred CHMURAWA, Bogdan WARDA 
Determination of durability of rolling nodes in 
cycloidal gear with corrected meshing ........................ 97 
 



 T R I B O L O G I A                           4-2003 8 

Janusz CWANEK, Włodzimierz LUBIMOW 
Surface geometry of Weller endoprosthesis wear  
heads ............................................................................... 111 
 
Czesław DYMARSKI, Wojciech LITWIN 
Experimental work on water lubricated main shaft 
bearing of ship ............................................................... 123 
 
Marek GAWLIŃSKI, Zbigniew KASPRZYK,  
Janusz ROGULA 
An evaluation of the maintaining ability of the 
lubricating layer by the shaft surface microprofile 
co-operating with oil lip seal ......................................... 135 
 
Bolesław GIEMZA, Tadeusz KAŁDOŃSKI 
The influence of greases’ properties on porous 
bearings work ................................................................ 147 
 
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA 
Biotribology and medical application .......................... 155 
 
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA 
Tribological problems occuring in moving pairs of 
endoprotheses ................................................................. 163 
 
Jacek GOSPODARCZYK, Ryszard MARCZAK 
Phenol formaldehyde based composites with 
particular triboelectrical properties ............................ 173 
 
Marian GRĄDKOWSKI 
Influence of tribological system temperature on the 
tribochemical activity of selected base oils .................. 183 
 
Jacek GRZESIK, Aleksandra LANGNER,  
Stanisław NOSAL 
Failures of mechanical seals for the purpose 
centrifugal pumps used in beer filling lines ................ 195 
 



4-2003 T R I B O L O G I A  9 

Danuta KOTNAROWSKA 
Influence of thickness and hardness of acrylic 
coatings on their erosive resistance .............................. 207 
 
Andrzej KOTNAROWSKI 
Modification of oils tribological properties with use 
of metal powders ............................................................ 217 
 
Andrzej KOTNAROWSKI, Romuald MAKOWSKI, 
Władimir F. PICZUGIN 
Features of interaction between lubricants and 
metal surface in friction process .................................. 229 
 
Artur KRÓL, Tadeusz KAŁDOŃSKI 
Permeability of porous bearings at the temperature 
of normal bearing operation ......................................... 237 
 
Karol KRZEMIŃSKI 
Mathematical models of porous bearing and their 
simplifications ................................................................ 251 
 
Maciej KUCHAR 
Modelling of the crossing resistance of warp threads 
in shed formation ........................................................... 263 
 
Wojciech KUCHARCZYK, Wojciech ŻUROWSKI 
Abrasive wear resistance of hybrid heat-hardening 
laminates about ablation properties ............................ 277 
 
Piotr LACKI 
The influence of friction on strain heterogeneity  
of a product in an open die forging .............................. 287 
 
Jacek I. ŁUBIŃSKI, Krzysztof DRUET,  
Szymon GRYMEK 
Modes of friction induced vibrations during sliding 
friction as a manifestation of the dynamical 
properties of a tribometer ............................................. 299 
 



 T R I B O L O G I A                           4-2003 10 

Jacek I. ŁUBIŃSKI, Krzysztof DRUET,  
W. SERBIŃSKI 
Tribological testing of the reciprocating sliding of 
AK12 (AlSi13Mg1CuNi) alloy laser procesed in 
cryogenic conditions ...................................................... 315 
 
Ryszard MARCZAK, Miłosz MARCZAK,  
Ryszard LUDEW, Jan GUZIK, 
Małgorzata WOJTYNIAK 
Lubricity estimation methods and their 
discrimination power .................................................... 328 
 
Ryszard MARCZAK, Miłosz MARCZAK,  
Zbigniew RANACHOWSKI, Jan GUZIK,  
Małgorzata WOJTYNIAK 
Amplitude attenuation coefficient of acoustic 
emission signal as a measure of surface activity of 
lubricity additives .......................................................... 339 
 
 
 



4-2003 T R I B O L O G I A  11 

Janina ADAMUS∗ 

ZASTOSOWANIE  POWŁOK  
PRZECIWADHEZYJNYCH  W  NARZĘDZIACH   
DO TŁOCZENIA 

AN  APPLICATION  OF  THE  ANTIADHESIVE  LAYERS   
IN  THE  TOOLS  FOR  SHEET  METAL  FORMING   
PROCESSES 

Słowa kluczowe: 

tarcie, zużycie, smarowanie, powłoka przeciwadhezyjna, smar technologiczny 

Key-words: 

friction, wear, lubrication, antiadhesive layer, technological lubricant 

WPROWADZENIE 

Procesy tłoczenia są powszechnie stosowane do wytwarzania wielu 
wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego (karoserie samochodowe, 
elementy podwozia), elektrochemicznego (obudowy), sprzętu 
gospodarstwa domowego (wanny, zlewozmywaki, garnki), jak też 

                                                 
∗ Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii Politechniki 
Częstochowskiej, ul. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa. 
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inżynierii biomedycznej np. elementy endoprotez, sztuczne zastawki 
serca itp. 

Z każdym rokiem rozszerza się także zakres stosowanych 
w tłocznictwie materiałów. Poza typowymi blachami karoseryjnymi 
w procesach tłoczenia stosowane są stopy aluminium, blachy nierdzewne, 
jak również stopy tytanu, magnezu itp. Coraz powszechniej wprowadzana 
jest automatyzacja procesów tłoczenia, stąd też rosną wymagania 
dotyczące dokładności wykonania i trwałości tej grupy narzędzi. Biorąc 
pod uwagę wysoki koszt wykonania narzędzi stosowanych 
w automatycznych liniach do tłoczenia oraz rosnące wymagania dotyczące 
jakości wytłoczek (zarówno w odniesieniu do wytrzymałości, jak też 
gładkości powierzchni) problemowi wytwarzania narzędzi do tłoczenia 
należy poświęcać coraz więcej uwagi. 

WYMAGANIA STAWIANE NARZĘDZIOM DO TŁOCZENIA 

Narzędzia stosowane w procesach tłoczenia poza wysoką dokładnością 
wymiarowo-kształtową powinny zapewnić uzyskanie odpowiedniej 
jakości wytłoczek w możliwie długim okresie eksploatacji narzędzia. 
Ponieważ nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym każdemu procesowi 
technologicznemu jest zużycie narzędzia, zatem wraz z postępującym 
procesem zużycia pogarszają się cechy jakościowe wytłoczki. Istnieje 
bowiem oczywista współzależność pomiędzy: 
 

zużyciem narzędzia ⇒ jakością wyrobu. 
 

Zmiana wymiarów i geometrii narzędzia, a zwłaszcza 
mikrogeometrii, ma istotny wpływ na mikrogeometrię wytłoczki. 

Najbardziej typowym objawem postępującego procesu zużycia 
narzędzi do tłoczenia, poza ubytkiem masy, prowadzącym do zmiany 
wymiarów, jest lokalne występowanie narostów („nalepień”) 
odkształcanego materiału (blachy) na narzędziu. Występujące lokalne 
„nalepienia” powodują z kolei uszkodzenie powierzchni wytłoczki, 
objawiające się powstawaniem lokalnych rys i wgnieceń. Tego typu 
uszkodzenia powierzchni wytłoczek są klasyfikowane jako wady 
wytłoczek. Szczególnie dużą intensywność powstawania „narostów” 
obserwuje się przy tłoczeniu blach ze stopów aluminium, tytanu oraz 
stali nierdzewnych. Problem tworzenia się narostów występuje także 
przy kształtowaniu blach pokrytych powłokami cynku. Zjawisko 
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„nalepiania” można w dużym stopniu ograniczyć, a niekiedy nawet 
wyeliminować poprzez stosowanie: 
– smarów technologicznych, 
– powłok przeciwadhezyjnych na narzędziach. 

Na Rysunku 1 określono wymagania, które powinny spełniać: 
– blacha przeznaczona do tłoczenia, 
– narzędzie, 
– smar technologiczny. 

Układ „narzędzie → odkształcana blacha → smar technologiczny” 
stanowi specyficzny system tribologiczny, od którego zależy zarówno 
przebieg procesu technologicznego, jak też jakość wyrobu, czyli 
wytłoczki. Poprawność realizacji procesu może być określona np. 
„wskaźnikiem pewności technologicznej”, wyrażającej zależność: 

 

gr

w
pN

ε
ε

=         (1) 

 
gdzie:  Np – wskaźnik pewności procesu technologicznego, 

εw – maksymalne odkształcenie występujące w kształtowanej 
wytłoczce, 

εgr – odkształcenie graniczne, określone poprzez krzywą 
odkształceń granicznych. 

SPECYFIKA ZUŻYCIA NARZĘDZI DO TŁOCZENIA BLACH 

Narzędzia do tłoczenia przenoszą głównie obciążenia mechaniczne oraz 
tarciowo-zużyciowe. Istotną cechą obciążeń mechanicznych jest to, że 
występują one w sposób cykliczny, dlatego też w przypadku tej grupy 
narzędzi można mówić o zmęczeniu mechanicznym niskocyklicznym. 

Jeśli chodzi o zużycie cierne (spowodowane tarciem), to występują 
tu następujące wiodące procesy: 
– zużycie adhezyjne, 
– zużycie ścierne. 

Występowaniu zużycia adhezyjnego sprzyjają takie czynniki jak: 
– duże zbliżenie powierzchni, 
– małe prędkości poślizgu odkształcanego metalu po narzędziu. 

Głównym objawem zużycia adhezyjnego jest występowanie 
„nalepień” (narostów) odkształcanej blachy na narzędziu, zwiększenie 
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chropowatości powierzchni, powstawanie głębokich wyrw. Powoduje to 
występowanie takich wad wytłoczek jak wgniecenia i zarysowania. 
Proces powstawania i niszczenia połączeń adhezyjnych ma charakter 
losowy. Tworzące się na narzędziu „lokalne nalepienia” w wyniku 
wielokrotnych cyklicznych odkształceń ulegają umocnieniu i następnie 
zniszczeniu. Występujące na narzędziach do tłoczenia uszkodzenia 
w postaci wyrw i kraterów świadczą o tym, iż zniszczenie połączenia 
tarciowego wystąpiło nie na granicy „narost–narzędzie”, ale w warstwie 
wierzchniej narzędzia.  

 MASZYNA  (Prasa) 
wyposażona w narzędzie 

MATERIAŁ 
(blacha) 

JKOŚĆ WYROBU 
(wytłoczki) 

PROCES TŁOCZENIA 

WYMAGANE WŁASNOŚCI 
 BLACHY 

WYMAGANE WŁASNOŚCI 
 SMARU TECHNOLOGICZNEGO 

KOŃCOWE  WŁASNOŚCI 
 WYROBU (wytłoczki) 

WYMAGANE WŁASNOŚCI 
 NARZĘDZIA 

- wysoka tłoczność 
- korzystny stosunek R/Rm 
- duże wydłuzenie względne 
- duża gładkość powierzchni 
- wskaźnik umocnienia 
   (n=0.2 dla blach kat.USB) 
- wsp. anizotropii normalnej Rok.1.5 
- brak anizotropii płaskiej 
- drobnoziarnista struktura 
- odporność na starzenie 
  dobra spawalność i zgrzewalność  
  (zwłaszcza blachy karoseryjne) 

e 

min 
min 

- dokładność kształtowo- 
    wymiarowa 
- dobre własności ślizgowe 
- wysoka gładkość powierzchni
- odporność na tworzenie naros
   (zużycie adhezyjne) 
- odporność na zużycie cierne 
- wysoka trwałość 

- niski współczynnik tarcia 
- odpowiednia lepkość 
- stałość własności w temperaturze do 50C 
- brak korozyjnego oddziaływania na wytłoczkę 
- brak reakcji z lakierem lub innymi powłokami 
- nie pozostawianie plam po wyżarzaniu 
- łatwość usuwania z wytłoczki 
- zabezpieczenie wytłoczki przed korozją  
  w warunkach magazynowania 

o 

- wysoka gładkość powierzchni 
- brak wad powierzchniowych i pęknięć 
- odpowiednia mikrostruktura 
- brak naprężeń własnych 
- równomierny rozkład odkształceń  

 
Rys. 1. Wymagania, które powinien spełniać układ tribologiczny: „odkształcany 

materiał – smar technologiczny – narzędzie” 
Fig. 1. The requirements that the tribological system: “deformed material – 

technological lubricant – tool” should fulfil 
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Poza zużyciem adhezyjnym w przypadku narzędzi do obróbki 
plastycznej na zimno może także występować zużycie ścierne, 
spowodowane oddziaływaniem zanieczyszczeń znajdujących się na 
powierzchni blachy oraz wykruszonych „narostów”. Objawem zużycia 
ściernego jest zmiana wymiarów oraz makro- i mikrogeometrii 
narzędzia.  

Na Rysunku 2 pokazano przykładowo topografię powierzchni 
stempla do tłoczenia z widocznymi objawami zużycia adhezyjnego 
w postaci wyrw i „nalepień”, natomiast na Rysunku 3 pokazano widok 
nalepionej na narzędziu warstwy aluminium. 

 
 

 
 

Rys. 2. Topografia powierzchni stempla do tłoczenia z widocznymi śladami zużycia 
adhezyjnego, pow. 1600x 

Fig. 2. Topography of the punch surface with a visible track of adhesive wear, 
magnification 1600x 

 
 

Ze względu na złożony mechanizm niszczenia narzędzi ilościowy 
opis tych procesów jest bardzo trudny. Dużo informacji o intensywności 
zużycia adhezyjnego dla określonych par trących mogą dostarczyć 
badania doświadczalne. 
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Rys. 3. Widok nalepienia Al na powierzchni narzędzia 
Fig. 3. View of the aluminium build-up on the tool surface 

BADANIA WŁASNE 

Jedną z metod zapobiegania zużyciu adhezyjnemu jest nanoszenie 
warstw przeciwadhezyjnych na narzędzie takich jak np. Cr czy TiN. 
Dobre efekty daje także stosowanie smarów technologicznych. Celem 
badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy było wyznaczenie 
wpływu warstw utwardzających i smarów technologicznych na opory 
tarcia występujące przy kształtowaniu blach. Do oceny tej zależności 
zastosowano próbę „przeciągania pasa blachy” pomiędzy wkładkami 
narzędziowymi. Widok stanowiska do badań pokazano na Rys. 4, [1]. 

Próby przeciągania pasa blachy przeprowadzono na następujących 
rodzajach blach: 
– blacha stalowa głębokotłoczna, 
– blacha aluminiowa. 

Do prób zastosowano wkładki narzędziowe wykonane ze stali NC6 
po następującej obróbce: 
– szlifowaniu i polerowaniu, 
– chromowaniu, 
– azototytanowaniu. 
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Blacha

 
 

Rys. 4. Przyrząd do przeciągania pasa blachy pomiędzy wkładkami 
narzędziowymi 

Fig. 4. A device used for “strip-drawing” test 
 

Przeciąganie pasów blachy przeprowadzono bez smarowania 
(w warunkach tarcia technicznie suchego) oraz z zastosowaniem 
następujących smarów technologicznych: 
– handlowych smarów olejowych oznaczonych literami A, H, P, 
– smarów olejowych własnej kompozycji – smar nr 98 i 98a, 
– smaru olejowego z dodatkiem syntetycznym – smar nr 04, 
– smaru grafitowo-olejowego (smar nr 47b) i grafitowo-wodnego (smar 

81a). 
Przykładowe wyniki badań przedstawiono na Rysunku 5. 

Z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wynika, iż smar 
technologiczny powoduje istotne obniżenie wartości współczynnika tarcia 
i co się z tym wiąże zmniejszenie zużycia narzędzi. Ponadto smarowanie 
ogranicza bezpośredni kontakt obrabianego materiału z narzędziem, a zatem 
ogranicza możliwość powstawania „nalepień”, głównej przyczyny zużycia 
adhezyjnego. Należy również pamiętać o tym, że nie wszystkie smary są 
równie skuteczne w przypadku kształtowania różnych gatunków blach, 
czasami występuje tzw. zjawisko „slip-stick”, uniemożliwiające proces 
tłoczenia, [3]. Smar nr P wykazywał najniższy współczynnik tarcia spośród 
badanych smarów, jednakże jego wadą jest wysoka lepkość. Smar ten 
sprawia trudności zarówno podczas nanoszenia na blachę, jak również 
podczas usuwania go z blachy. 
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a) b) 
Współczynnik tarcia dla pary trącej: stal  

narzędziowa - blacha stalowa głębokotłoczna
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Współczynnik tarcia dla pary trącej: stal  
narzędziowa - aluminium
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c) d) 

Współczynnik tarcia dla pary trącej: stal  z  
powloką TiN - aluminium
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Współczynnik tarcia dla pary trącej: stal z  
powłoką chromu - aluminium 
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Rys. 5. Wyniki badań współczynnika tarcia dla pary trącej: 
a) „stal narzędziowa – blacha stalowa głębokotłoczna” 
b) „stal narzędziowa – blacha aluminiowa” 
c) „stal narzędziowa z powłoką TiN – blacha aluminiowa” 
d) „stal narzędziowa z powłoką chromu – blacha aluminiowa” 

Fig. 5. Test results of frictional coefficient for the following frictional pairs:  
a) tool steel – deep-drawing steel sheet 
b) tool steel – aluminium sheet 
c) tool steel with TiN layer – aluminium sheet 
d) tool steel with Cr layer – aluminium sheet 
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Rysunek 6 obrazuje zmianę współczynnika tarcia dla następujących 
par trących: 
– stal narzędziowa – blacha stalowa głębokotłoczna, 
– stal narzędziowa – blacha aluminiowa,  
– stal narzędziowa pokryta powłoką TiN – blacha aluminiowa,  
– stal narzędziowa z powłoką chromu – blacha aluminiowa, 

w warunkach tarcia technicznie suchego.  
Jak widać z zestawienia, najniższe współczynniki tarcia uzyskano 

dla pary trącej: stal narzędziowa z powłoką chromu–blacha 
aluminiowa. Z przeprowadzonych badań wynika, że lepsze własności 
przeciwadhezyjne wykazuje powłoka chromu. Powłoka TiN wydaje 
się być mało skuteczna, zwłaszcza w przypadku odkształcania blach 
ocynkowanych [2].  
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Rys. 6. Porównanie współczynnika tarcia dla różnych par trących w warunkach 

tarcia technicznie suchego 
Fig. 6. Comparison of frictional coefficient for different frictional pairs with no 

lubricant 

 
Kształtowanie blach aluminiowych przy braku smarowania jest 

niemożliwe ze względu na dużą skłonność do nalepiania aluminium na 
stalowe narzędzie. Rysunek 7 przykładowo obrazuje zmianę 
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chropowatości narzędzia po próbie przeciągania pasa blachy aluminiowej 
pomiędzy stalowymi wkładkami narzędziowymi. 

a) b) 

  
Rys. 7.  Chropowatość powierzchni – parametr Ra: a) ze smarem b) bez smaru. 

Para trąca: stal narzędziowa–blacha aluminiowa; droga tarcia – 1m, 
nacisk jednostkowy 10 MPa  

Fig. 7.  Surface roughness – Ra parameter: a) with lubricant b) with no lubricant. 
Frictional pair: tool steel – aluminium sheet; friction distance 1m, unit pressure 
10 MPa  

5. WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych można 
stwierdzić, że: 
– smarowanie nie tylko wpływa na zmniejszenie współczynnika tarcia, 

ale również zapobiega powstawaniu „nalepień” odkształcanego 
metalu na narzędziu, głównej przyczyny zużycia adhezyjnego 
narzędzi, 

– przy doborze smarów technologicznych do procesu tłoczenia należy 
uwzględnić rodzaj kształtowanej blachy, 

– spośród badanych powłok przeciwadhezyjnych najlepsze wyniki 
uzyskano dla powłoki chromowej. 
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Recenzent: 

Krzysztof KRAWCZYK 

Summary 

In the paper the requirements for tools, sheets and technological 
lubricants used for sheet metal forming processes were discussed. 
The test results of frictional coefficient for some technological 
lubricants and antiadhesive layers were given. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia twardych powłok 
kompozytowych wytworzonych na podłożu ze stopu Al + 1% Mg + 0,4% 
Si. Wytworzone metodą redukcji chemicznej powłoki o osnowie Ni – 
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6,5% P zawierały fazę dyspersyjną Al2O3 o średnim wymiarze cząstek 
ok. 3 µm i udziale objętościowym rzędu 30%. 

Próby tribologiczne przeprowadzono na maszynie z węzłem tarcia  
w układzie trzpień–tarcza. Powłoki kompozytowe nanoszone były na 
tarcze ze stopu aluminium o średnicy 60 mm. Stosowano trzpienie ze 
stali o różnej twardości, tj. 32 i 54 HRC. Próby przeprowadzono na 
sucho przy następujących wymuszeniach: obciążenie 10–50 N, prędkość 
tarcia 0,1 m/s, droga tarcia 1000 m. 

W pracy przedstawiono wyniki badań wytworzonych powłok, ich 
mikrostruktury, jednorodności i twardości. Zbadano przebieg zużywania 
warstw kompozytowych, określono także zużycie stalowych 
przeciwpróbek. Badania prowadzono dla dwóch postaci cząstek 
zbrojących – nieregularnych i kulistych. Zużycie powłok 
kompozytowych porównano ze zużyciem nieumocnionych powłok Ni – 
P. Określono wpływ twardości przeciwpróbek na zużycie trących się 
materiałów. 

WPROWADZENIE 

Nakładanie powłok na powierzchnie wyrobów jest skuteczną metodą 
ograniczania destrukcji materiału w wyniku tarcia i korozji w warunkach 
eksploatacji. Duże możliwości w tym zakresie stwarzają powłoki 
kompozytowe z osnową metalową i dyspersyjną fazą ceramiczną. 
Połączenie twardej fazy ceramicznej z plastyczną osnową metalową 
umożliwia redukcję negatywnych zjawisk związanych z tarciem. Poprzez 
odpowiedni dobór materiału osnowy i dyspersyjnej fazy ceramicznej 
oraz wytworzenie właściwej struktury materiału kompozytowego można 
kształtować właściwości eksploatacyjne takich powłok. Zastosowanie 
metody redukcji chemicznej (RC) do wytworzenia tego typu powłok 
zapewnia dobrą ich adhezję do podłoża, jednakową ich grubość na całej 
pokrywanej powierzchni oraz dobrą spójność pomiędzy fazą ceramiczną 
a metalową osnową. 

Powłoki kompozytowe wytworzone metodą RC mają dużą twardość  
i są wykorzystywane przede wszystkim jako powłoki o dużej odporności 
na zużycie. Najczęściej wytwarzane są na podłożu stalowym [1–4]. 

Prezentowana praca dotyczy badań zużycia powłok niklowo-
fosforowych (Ni-P) zawierających cząstki Al2O3 wytworzonych na 
podłożu ze stopu aluminium. Podjęte badania zmierzały do określenia 
właściwości takich powłok z punktu widzenia możliwości ich 
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praktycznych zastosowań w węzłach tarcia, w których występują 
elementy ze stopów aluminiowych. W tym celu wytworzono powłoki 
o osnowie Ni – 6,5% P umocnione cząstkami Al2O3 o kształcie kulistym 
i o kształcie nieregularnym. Stworzyło to możliwość oceny wpływu 
kształtu cząstek umacniających na proces zużycia powłok. Dla 
porównania, próbom tribologicznym poddano powłoki Ni-P bez cząstek 
umacniających. 

POWŁOKI KOMPOZYTOWE 

Powłoki Ni-P i powłoki kompozytowe Ni-P-Al2O3 wytworzono metodą 
redukcji chemicznej. Podstawą tej metody nakładania powłok jest 
chemiczna redukcja dwudodatnich jonów niklu (Ni2+) do postaci 
atomowej (Ni). Jako reduktor w tym procesie stosowano 
diwodorofosforan(I) sodu NaH2PO2. 

Warstwy kompozytowe osadzano na podłożu ze stopu aluminium 
w kąpielach stanowiących mieszaninę dyspersyjnej fazy ceramicznej 
i wieloskładnikowego elektrolitu. 

W czasie realizacji procesu na pokrywanej powierzchni, równolegle 
z redukcją jonów niklu, osadzają się rozproszone w kąpieli cząstki fazy 
ceramicznej, które w miarę postępu procesu obudowywane są przez 
narastającą warstwę niklu. Do wytwarzania warstw kompozytowych 
stosowano materiał ceramiczny Al2O3 w postaci polidyspersyjnych 
proszków o kulistym (k) i nieregularnym (n) kształcie cząstek. 
Wytworzone powłoki o grubości 20-40 µm poddawano obróbce cieplnej 
w temperaturze 400oC w czasie 1 godziny. Twardość powłok określano 
metodą Vickersa przy obciążeniu 0,98 N. 

W Tablicy 1 zestawiono dane charakterystyczne wytworzonych 
powłok Ni-P i powłok kompozytowych Ni-P-Al2O3. 

 
Tablica 1. Oznaczenia i parametry charakterystyczne powłok 
Table 1. Codes and characteristic parameters of coatings 
 

Faza umacniająca Al2O3 Twardość HV0,1  
Oznaczenie 

powłok 

 
Osnowa udział Vp 

[%] 
średni 

wymiar  
cząstek 
[µm] 

kształt przed obr. 
cieplną 

po  
obróbce 
cieplnej 

Ni-P - - - 588 1038 
Ni-P-Al2O3 (k) ~ 29,2 3,6 kulisty 658 1114 
Ni-P-Al2O3 (n) 

 
Ni + 6,5% P 

~ 29,8 3,0 nieregularny 714 1152 
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Warto odnotować, że pomimo dużego wypełnienia powłok 
kompozytowych cząstkami Al2O3 (ok. 30%) ich twardość jest 
zróżnicowana w stosunkowo niewielkim stopniu. Jest to efekt 
zastosowanej obróbki cieplnej, w wyniku której następuje 
przekształcenie amorficznej osnowy Ni-P w dwufazowy materiał 
krystaliczny. Dyspersyjna faza Ni3P w krystalicznym Ni powoduje 
znaczny wzrost twardości materiału w porównaniu z twardością powłok 
nie poddanych takiej obróbce (Tablica 1). 

Na rysunku 1 przedstawiono obrazy powierzchni badanych powłok 
otrzymane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego. 

 

     
a)                                                                b) 

 

 
c) 

 
Rys.1.  Obraz powierzchni powłok przed próbami tribologicznymi: a) Ni-P, b) Ni-

P-Al2O3 (k), c) Ni-P-Al2O3 (n) 
Fig. 1.  Images of coatings surfaces before tibological tests: a) Ni-P, b) Ni-P-Al2O3 (k), 

c) Ni-P-Al2O3 (n) 
 

Topografia powierzchni powłoki Ni-P (rys.1a) ukazuje liczne 
wypukłości, co jest charakterystyczne dla procesu redukcji chemicznej. 

Na rysunkach 1a i 1b można również zaobserwować etapy 
wbudowywania cząstek Al2O3 w osadzającą się warstwę Ni-P. 

10 µm 10 µm 

10 µm 
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BADANIA TRIBOLOGICZNE 

Badania tarcia i zużycia wytworzonych powłok przeprowadzono na 
stanowisku tribologicznym własnej konstrukcji w układzie trzpień – 
tarcza. 

Badaną próbkę stanowił krążek ze stopu Al + 1% Mg + 0,4% Si 
o średnicy 60 mm z naniesioną powłoką na powierzchni czołowej. 
Przeciwpróbkę stanowił trzpień wykonany ze stali NC10 o średnicy 5 
mm i długości 15 mm. 

Warunki prób tribologicznych: 
– nacisk      10-50 N, 
– prędkość tarcia     0,1 m/s, 
– droga tarcia      1000 m, 
– środowisko    – powietrze, ~ 20oC, 
– rodzaj tarcia    – technicznie suche, 
– twardość przeciwpróbek  – 32 ± 1 i 54 ± 1 HRC. 

WYNIKI BADAŃ 

Wyniki badań zużycia powłok Ni-P i powłok kompozytowych Ni-P-
Al2O3 przedstawiono na rysunkach 2 i 3, które kolejno dotyczą prób 
przeprowadzonych w tych samych warunkach, ale przy różnej twardości 
przeciwpróbek 32 HRC (rys.2) i 54 HRC (rys.3). 
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Rys.2.  Zależność zużycia powłoki Ni-P i powłok kompozytowych od nacisków 
przy tarciu z przeciwpróbkami o twardości 32 HRC 

Fig.2.  Wear of Ni-P and composite coatings as a function of contact force during 
friction with counter – specimens of 32 HRC hardness 
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Rys.3.  Zależność zużycia powłoki Ni-P i powłok kompozytowych od nacisków 
przy tarciu z przeciwpróbkami o twardości 54 HRC 

Fig.3.  Wear of Ni-P and composite coatings as a function of contact force during 
friction with counter – specimens of 54 HRC hardness 

 
W obu przypadkach zaobserwowano największe zużycie powłok nie 

zawierających fazy umacniającej. Porównanie zużycia wytworzonych 
powłok kompozytowych wykazuje, że zastosowanie cząstek kulistych 
Al2O3 wpływa na obniżenie ich zużycia w stosunku do zużycia takich 
powłok z cząstkami nieregularnymi. 

Wyznaczone krzywe zużycia mają charakterystyczne przegięcie, 
przy największych naciskach, wskazujące na istotny wzrost zużycia. 
Obserwacje śladów tarcia wykazały, że jest to etap tarcia, w którym na 
powłoce pojawiają się pierwsze pęknięcia prowadzące, przy większych 
naciskach, do odwarstwienia od podłoża fragmentów powłoki. Z tego 
powodu największe naciski jakie stosowano w badaniach wynosiły 50 N 
dla powłok kompozytowych i 40 N dla powłok Ni-P. 

Zużycie powłok w przypadku zastosowania przeciwpróbek 
o twardości 54 HRC (rys.3) są niemal dwukrotnie mniejsze niż przy 
zastosowaniu przeciwpróbek o twardości 32 HRC (rys.2). Taka 
zależność bywa obserwowana także przy tarciu materiałów 
kompozytowych, np. kompozytów aluminiowych umocnionych 
cząstkami ceramicznymi [5]. Jest to skutek „zbrojenia” warstw 
powierzchniowych przeciwpróbek cząstkami umacniającymi lub ich 
fragmentami pochodzącymi z powłok kompozytowych. Zjawisko takie 
występuje łatwiej w przypadku bardziej miękkich przeciwpróbek, co 
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potwierdzają obserwacje za pomocą SEM powierzchni przeciwpróbek. 
Cząstki Al2O3 wbite w powierzchnie przeciwpróbki intensyfikują 
zużywanie ścierne powłok. 

Na rysunku 4 przedstawiono obrazy śladów tarcia na powierzchni 
badanych powłok uzyskane za pomocą elektronowego mikroskopu 
skaningowego. 

Stan powierzchni tarcia zależy od rodzaju powłoki. Powłoka Ni-P 
bez cząstek umacniających jest stosunkowo gładka i wykazuje 
występowanie zjawiska adhezyjnego przenoszenia materiału 
przeciwpróbki (rys. 4a). Powłoki kompozytowe mają rysy i bruzdy 
charakterystyczne dla zużycia ściernego (rys. 4b , c). 

 

                     
a)                                                                          b) 

 

 
c) 
 

Rys.4.  Obrazy śladów tarcia na powłokach: a) Ni-P, b) Ni-P-Al2O3 (k), c) Ni-P-
Al2O3 (n) 

Fig.4.  Images of wear trace on coatings: a) Ni-P, b) Ni-P-Al2O3 (k), c) Ni-P-Al2O3 (n) 

10 µm 10 µm 

10 µm 
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Rys.5.  Zużycie stalowych przeciwpróbek o twardości 32 i 54 HRC przy tarciu o 

powłokę Ni-P i powłoki kompozytowe; L=1000 m, F=40 N 
Fig.5.  Wear of steel counterspecimens of 32 and 54 HRC hardness during friction 

tests with Ni-P and composite coatings, L=1000 m, F=40 N 
 

Zużycie stalowych przeciwpróbek (rys. 5) zależy od rodzaju 
materiału badanej powłoki. Najmniejsze zużycie obserwowano 
w przypadku powłoki Ni-P, większe w przypadku powłok 
kompozytowych z cząstkami kulistymi Al2O3, a największe gdy powłoki 
były umacniane cząstkami o kształcie nieregularnym tj. 
charakteryzującymi się ostrymi krawędziami i narożami. W tym ostatnim 
przypadku dominuje mechanizm zużywania ściernego przeciwpróbek. 

Należy podkreślić, że dla wszystkich rodzajów materiału powłok, 
przeciwpróbki mniej twarde zużywają się szybciej. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych powłok 
kompozytowych o osnowie Ni - 6,5% P umocnionych cząstkami Al2O3 
o kształcie kulistym i nieregularnym wytworzonych metodą redukcji 
chemicznej. 

Na ich podstawie można sformułować następujące wnioski: 
1. Powłoki kompozytowe Ni-P-Al2O3 ulegają zużywaniu znacznie 

wolniej niż powłoki Ni-P nie zawierające cząstek umacniających. 
2. Zużycie powłok kompozytowych zależy od kształtu cząstek 

umacniających i jest najmniejsze dla cząstek o kształcie kulistym. 



4-2003 T R I B O L O G I A  31 

3. Istotny wpływ na przebieg zużycia przez tarcie powłok 
kompozytowych ma twardość zastosowanych przeciwpróbek. 
Powierzchnie tarcia mniej twardych przeciwpróbek łatwiej ulegają 
„zbrojeniu” cząstkami ceramicznymi uwolnionymi przy zużywaniu 
z powłok kompozytowych. Wzrasta wtedy ich ścierne oddziaływanie 
na badane powłoki. W efekcie powłoka przy tarciu z mniej twardą 
przeciwpróbką ulega zużywaniu szybciej. 
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Summary 

Results of the wear investigations of hard composite coatings 
deposited on Al + 1%Mg + 0,4% Si substrate are presented in this 
paper. Coatings obtained by electroless method contained Ni – 6,5% 
P matrix and 3 µm Al2O3 particles with volume fraction apr. 30%. 

Tribological tests were carried out on pin – on – disk apparatus. 
Composite coatings were deposited on 60 mm disk made from an 
aluminium alloy. The pins were prepared from alloy steel hardened 
at 32 and 54 HRC, respectively. 
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Conditions of tribological tests: contact force of 10-50 N, sliding 
velocity of 0,1 m/s, sliding distance of 1000 m, dry friction. 

Microstructure, homogeneity and hardness of the composite 
coatings were investigated before tribological tests. Wear rate of 
composite coatings and steel countersamples were identified. 
Tribological tests were carried out for two different shapes of 
reinforcing particles – irregular and spherical. Wear rate of 
composite layer was compared with the wear rate of Ni-P matrix. 

Influences of counterspecimen hardness on wear rate of coatings 
and countersamples are also presented. 
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Streszczenie  

Scharakteryzowano budowę chemiczną i strukturę fizyczną polimerów 
z punktu widzenia ich potencjalnego wpływu na tarcie. Struktura 
makrocząsteczek, cząsteczkowa budowa polimerów oraz specyfika 
węzłów sieci przestrzennej decydują o odmiennym, w porównaniu do 
innych materiałów konstrukcyjnych, zachowaniu się w procesie tarcia. 
Szczególną uwagę poświęcono warstwie wierzchniej polimerów, która 
ma odmienną budowę od wnętrza materiału – gradientowa natura 
polimerów. Przedstawiono wyniki badań zjawisk i procesów dotyczących 
warstwy wierzchniej i spowodowaną tym modyfikację tarcia materiałów 
polimerowych. 
 

                                                 
∗ Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź 
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WPROWADZENIE 

Z uwagi na bardzo dobrą relację wytrzymałości do ciężaru właściwego, 
polimery stosowane są coraz powszechniej jako materiały konstrukcyjne 
w budowie maszyn [1]. Rozpatrując ich właściwości w polu obciążeń 
mechanicznych należy jednak brać pod uwagę różnice w zachowaniu 
w porównaniu do współpracujących z nimi metali. Wynikają one 
z odmiennej budowy materiałów, która w odróżnieniu od atomowej 
struktury metali ma w przypadku polimerów naturę cząsteczkową.  

W niniejszej pracy przedyskutowano wpływ budowy i struktury na 
właściwości a przede wszystkim na tarcie polimerów. Do chwili obecnej 
zjawisko tarcia rozpatrywano z reguły w uproszczonym ujęciu 
mechanistycznym [2]. Rozważania molekularnych mechanizmów tarcia 
spotyka się w literaturze przedmiotu niezmiernie rzadko [3, 4].  

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU  

Budowa cząsteczkowa  

Polimery zbudowane są z makrocząsteczek, złożonych z połączonych 
wiązaniami chemicznymi jednakowych ogniw zwanych merami lub 
segmentami, posiadających swobodę drgań poprzecznych i rotacji 
(łańcuch giętki). Ich liczba może wahać się od kilkuset nawet do 
kilkudziesięciu tysięcy. W zależności od stopnia rozrzutu długości 
łańcuchów (ciężaru cząsteczkowego polimeru), polimery mogą być 
mono-, di- lub polidyspersyjne, najczęściej o rozkładzie statystycznym 
Gaussa. Makrocząsteczki posiadają budowę liniową bądź są 
rozbudowane przestrzennie. Przez oddziaływanie na siebie grup 
bocznych przyhamowany zostaje obrót ogniw, prowadząc do powstania 
makrocząsteczek o różnej konformacji, tzn. z różnym rozmieszczeniem 
ogniw w przestrzeni. Literatura przedmiotu rozróżnia następujące 
postacie konformacyjne łańcucha: liniową, globularną, rektalną, 
lamelarną, heliksoidalną i cykliczną. Konsekwencją budowy 
makrocząsteczkowej jest zróżnicowane zachowanie się polimeru w polu 
temperatury – Rys. 1.  

Poniżej temperatury Tg – zwanej temperaturą zeszklenia, ogniwa 
łańcuchów polimeru tracą swobodę rotacji i materiał nabiera cech 
sprężystego ciała hooke’owskiego. Wraz ze wzrostem temperatury 
„odblokowana” zostaje możliwość swobodnej rotacji kolejnych 
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fragmentów makrocząsteczki – materiał przechodzi w stan elastyczny, 
który można opisać za pomocą modeli reologicznych – Kelvina-Voighta, 
Maxwella lub ich kombinacji. Po przekroczeniu temperatury Tf, zwanej 
temperaturą płynięcia, polimer nabiera cech ciała newtonowskiego tracąc 
swoje konstrukcyjne znaczenie. Jak z tego wynika, właściwości 
mechaniczne polimerów silnie zależą od temperatury.  

Od atomów budujących szkielet łańcucha zależy odporność cieplna 
i chemiczna polimeru. Stabilność cieplną można zwiększyć poprzez 
wbudowanie do łańcucha pierścieni benzenowych (np. poliamid 
aromatyczny). Znajomość temperatur Tg i Tf jest jednym z warunków 
prawidłowego doboru polimeru do konkretnego zastosowania 
konstrukcyjnego. Orientacyjne wartości tych temperatur dla wybranych 
polimerów można znaleźć w pracach innych autorów [5, 6].  

 

 
Rys. 1 Charakterystyka termomechaniczna polimeru.  
Fig. 1 Thermomechanical characteristics of polymer.  

Sieć przestrzenna  

Polimery eksploatowane w zakresie stanu elastycznego z reguły poddaje 
się usieciowaniu, które polega na wytworzeniu dodatkowych, 
chemicznych węzłów przestrzennych (splątania o charakterze fizycznym 
są zawsze obecne w materiale) pomiędzy makrocząsteczkami. Gęstość 
połączeń poprzecznych, przypadających statystycznie co kilka do 
kilkuset merów, nosi nazwę gęstości usieciowania. Głównym powodem, 
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dla którego stosuje się sieciowanie jest poprawa i możliwość kontroli 
właściwości mechanicznych polimerów (elastomerów). Sieć przestrzenna 
podlega statystyce przede wszystkim pod względem rozkładu gęstości 
w matrycy polimeru ale i również długości jej węzłów poprzecznych. 
Nie ma zatem nic wspólnego z siecią krystaliczną występującą 
w metalach. Przykłady budowy węzłów sieci przestrzennej w polimerach 
przedstawia Rys. 2 [6]. Uwagę zwraca nie tylko długość ale i charakter 
wiązań poprzecznych, który może modyfikować takie właściwości 
fizyczne polimerów jak:  
1. adhezja, przewodnictwo cieplne lub elektryczne (w wyniku zmiany 

polarności układu),  
2. zdolność do akumulacji energii i relaksacji naprężeń (np. poprzez 

możliwość poślizgu w węzłach sieci o charakterze klasterów).  
 

 
zespół sieciujący: 
1-2 nadtlenek organiczny, 3. nadtlenek + koagent sieciowania, 4-7 siarka 
z przyspieszaczami, 8. diuretan, 9 tlenek triazyrydylofosfiny 
Rys. 2 Przykłady budowy węzłów sieci polimerowych [6].  
Fig. 2 Examples of structures of polymer network [6].  
 

Sieciowanie prowadzi się z reguły na etapie formowania wyrobów. 
Polimery, których makrocząsteczki ze względu na swoją budowę 
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chemiczną odznaczają się dużą sztywnością łańcucha (obecność dużych 
podstawników w postaci grup bocznych ogranicza ruchliwość łańcucha 
głównego), bądź które przejawiają tendencję do tworzenia 
międzycząsteczkowych wiązań wodorowych (np. poliamidy), nie 
wymagają sieciowania. Ich Tf jest wysoka a materiał nie przejawia cech 
elastycznych (np. polistyren - PS). 

Struktura nadcząsteczkowa (krystaliczna)  

Rozróżnia się wiele sposób łączenia się merów w cząsteczkę 
homopolimeru lub grup merów w cząsteczkę ko- lub terpolimeru. 
W pierwszym przypadku należy uwzględnić położenie podstawnika: 
głowa-ogon lub głowa-głowa (odwrócenie podstawników względem 
siebie co drugi). Konfiguracja makrocząsteczki uzależniona jest także od 
przestrzennego rozmieszczenia podstawników względem łańcucha 
głównego – tzw. taktyczności:  
1. konfiguracja ataktyczna – podstawniki rozmieszczone są wzdłuż 

łańcucha przypadkowo,  
2. konfiguracja izotaktyczna – podstawniki znajdują się po tej samej 

stronie łańcucha, oraz  
3. konfiguracja syndiotaktyczna – podstawniki występują regularnie na 

zmianę po przeciwnych stronach łańcucha.  
Symetryczność podstawników (stereoregularność) ułatwia 

krystalizację, natomiast obecność rozgałęzień w łańcuchu ją obniża. W 
przypadku ko- i terpolimerów o właściwościach materiału decyduje 
sposób rozmieszczenia jednostek składowych, który może być:  
1. statystyczny – nieregularny (materiał przejawia właściwości 

elastyczne),  
2. naprzemienny – regularny,  
3. sekwencyjny lub blokowy, oraz  
4. makrocząsteczka może mieć budowę szczepioną.  

Polimery o stereoregularnej budowie makrocząsteczki (izo- lub 
syndiotaktyczne) oraz kopolimery blokowe o blokach stereoregularnych 
są zdolne do krystalizacji, która polega na powstawaniu obszarów 
o bardzo dużej gęstości upakowania łańcuchów (objętość swobodna 
osiąga minimum). W przypadku elastomerów o zdolności do krystalizacji 
decyduje diastereoizomeria cis-trans. Podatność do krystalizacji wiąże 
się ze sztywnością makrocząsteczek. Łańcuchy makrocząsteczek o zbyt 
dużej sztywności nie są w stanie ułożyć się regularnie.  
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Organizacja nadcząsteczkowa dotyczy tylko części 
polimeru/kopolimeru (zbyt długie lub zbyt krótkie łańcuchy/sekwencje 
merów nie biorą w niej udziału) a nie, jak ma to miejsce w przypadku 
metalu, całej objętości materiału. Zawartość, budowa oraz stopień 
zdefektowania fazy krystalicznej polimerów zależy m.in. od warunków 
ich przetwórstwa (temperatura i jej gradient w trakcie chłodzenia, 
ciśniene i charakter naprężeń formujących) – Rys. 3.  

 

 
 
Rys. 3 Morfologia fazy krystalicznej polietylenu - SEM.  
Fig. 3 Morphology of crystalline phase of polyethylene - SEM.  
 

Morfologię fazy krystalicznej można modyfikować regulując 
stosunek szybkości jej zarodkowania do szybkości wzrostu, które są 
funkcją temperatury. W związku ze swą cząsteczkową budową faza 
krystaliczna polimeru charakteryzuje się rozrzutem wielkości oraz 
zróżnicowaniem formy krystalitów (najczęściej narastających 
promieniowo tzw. sferolitów), co w odróżnieniu od polikrystalicznych 
metali, przejawia się w istnieniu zakresu a nie jednej temperatury 
topnienia – Tm, której maksimum występuje z reguły dużo poniżej 
temperatury płynięcia - Tf.  

TARCIE POLIMERÓW  
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W myśl aktualnie obowiązującej teorii Moore’a, siła tarcia jest sumą 
dwóch składowych: adhezyjnej i histerezyjnej [2]. Bierze ona pod uwagę 
wzajemną zależność pomiędzy składowymi, postulując wpływ wielkości 
adhezji na stopień „rozwinięcia” składowej histerezyjnej w procesie 
tarcia. Jak należy oczekiwać, tarcie polimerów zależy nie tylko od 
rodzaju polimeru i wielkości obciążenia, ale również od temperatury 
i prędkości (szybkości deformacji). Ogólnie rzecz biorąc, współczynnik 
tarcia polimerów obniża się wraz ze wzrostem obciążenia, co jest 
przejawem ich elastoplastycznej natury. Pomimo wzrostu adhezji, 
spowodowanej lepszym kontaktem ciernym, efekt usztywnienia 
materiału (pod wpływem nacisku ale i wzrostu szybkości deformacji) 
przeważa, powodując zmianę mechanizmu tarcia ze „stick-slip” [9] na 
ślizgowy. 

Właściwości fizyczne mające wpływ na tarcie  

Cząsteczkowa budowa polimerów wyjaśnia ich lepkosprężystą naturę w 
zakresie elastycznym. Przy bardzo dużych szybkościach deformacji, 
makrocząsteczki nie są w stanie za nią nadążyć i materiał zachowuje się 
jak ciało sztywne. Ten sam efekt mechaniczny można zatem osiągnąć 
albo za pomocą temperatury albo czasu trwania odkształcenia. 
Równoważność czasowo-temperaturową opisuje równanie Williama-
Landy’ego-Ferry’ego, [8]. Bardzo ważną cechą materiału jest jego 
zdolność do relaksacji naprężeń i odporność na pełzanie. Wraz 
z obniżeniem temperatury czasy relaksacji ulegają wydłużeniu a polimer 
trudniej dochodzi do stanu równowagi wewnętrznej. Usieciowanie 
polimeru poprawia charakterystykę mechaniczną materiału w zakresie 
stanu elastycznego.  

Konsekwencją lepkosprężystej charakterystyki jest zdolność 
polimeru do magazynowania znacznej energii zewnętrznej, która 
w przypadku elastomerów może osiągać wartości nawet do 200 razy 
większe niż dla stali nierdzewnej. Krzywa odciążania nie wraca nigdy po 
krzywej obciążania, tworząc rozbieżność, której pole (tzw. pole pętli 
histerezy) jest miarą straty energii, która zamieniając się w ciepło 
prowadzi do wzrostu temperatury polimeru. Jego wielkość zależy od 
lepkosprężystej charakterystyki materiału, która jest odpowiedzialna za 
mechanizm tarcia typu „stick-slip” [9]. Przyrost temperatury może 
pociągnąć za sobą znaczne zmiany właściwości mechanicznych, biorąc 
pod uwagę bardzo słabe przewodnictwo cieplne polimerów [7].  
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W przeciwieństwie do metali, reprezentujących przewodnictwo 
elektronowe, niektóre polimery (zawierające grupy jonowe) są zdolne do 
dużo mniej efektywnego przewodnictwa jonowego. Z reguły jednak na 
powierzchni węglowodorów gromadzi się w wyniku tarcia ładunek 
eloktrostatyczny, który dodatkowo modyfikuje przebieg procesu [10].  

Wpływ czynników zewnętrznych  

Elementy wykonane z polimerów narażone są w trakcie pracy na 
działanie płynów eksploatacyjnych, tlenu, ozonu i podwyższonej 
temperatury. Ciecze podobne chemicznie do polimeru mogą być przez 
niego absorbowane, mogą ekstrahować z materiału frakcje 
małocząsteczkowe, jak również wchodzić w reakcje chemiczne 
z polimerem. Efektywność procesów silnie zależy od temperatury, czasu 
kontaktu i powinowactwa chemicznego cieczy do polimeru. Zwykle 
absorpcja przeważa nad ekstrakcją, czego efektem jest pęcznienie 
materiału.  

W wyniku długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury 
następuje stopniowa degradacja polimeru, która przejawia się albo 
mięknięciem (przeważają akty pękania łańcucha) albo usztywnieniem 
(przeważają akty sieciowania międzycząsteczkowego) materiału. Procesy 
te noszą ogólną nazwę starzenia cieplnego. Procesy starzenia zachodzą 
również w wyniku ekspozycji polimerów na działanie tlenu lub ozonu. 
Materiał się usztywnia a na jego powierzchni generują się liczne 
mikropęknięcia. O odporności polimeru na starzenie i działanie mediów 
chemicznych decydują budowa i struktura makrocząsteczki, która może 
być mniej lub bardziej podatna na atak chemiczny [7].  

Gradientowa budowa polimerów  

Materiały polimerowe wykorzystywane w technice są w rzeczywistości 
układami wieloskładnikowymi i wielofazowymi. „Czyste” polimery 
stosowane są niezmiernie rzadko. Kompozycje polimerowe zawierają 
napełniacze, modyfikatory np. substancje nukleujące, dyspergatory fazy 
stałej czy kompatybilizatory, poprawiające jej adhezję do matrycy 
polimeru, środki ochronne (antyutleniacze, antyozonanty, antypireny) 
i substancje sieciujące. Ich obecność wpływa na właściwości polimerów, 
jeszcze bardziej komplikując obraz zjawisk towarzyszących tarciu.  

Warstwa wierzchnia rzeczywistych materiałów polimerowych 
odbiega swoim składem chemicznym i strukturą fizyczną od wnętrza 
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materiału. Np. w wyniku silnego odprowadzania ciepła z warstwy 
wierzchniej poliolefin przez formę stalową ich warstwa wierzchnia ulega 
amorfizacji [11]. Małocząsteczkowe frakcje składników mieszanin 
polimerowych również wykazują tendencję do segregacji 
powierzchniowej, działając na powierzchni materiału jak swego rodzaju 
smar [12]. Wreszcie, małocząsteczkowe dodatki migrują na powierzchnię 
materiału tworząc wykwit, najczęściej o strukturze krystalicznej i silnie 
rozwiniętej geometrii [13] – Rys. 4.  

 

 
 
Rys. 4 Wykwit n-parafiny na powierzchni kauczuku butadienowo-styrenowego 

(SBR)- AFM.  
Fig. 4 n-paraffin bloom produced on the surface of styrene-butadiene rubber (SBR) - 

AFM.  
 

W zależności od jego grubości, budowy (obecność płaszczyzn 
łatwego poślizgu) i sposobu oddziaływania z podłożem, może dojść do 
znacznej modyfikacji właściwości tribologicznych materiału. 
O wielkości współczynnika tarcia decyduje balans pomiędzy efektem 
plastyfikacji warstwy wierzchniej polimeru a zdolnością smarną 
wykwitu. Jeżeli wykwit przejawia dodatkowo reaktywność chemiczną 
w stosunku do znajdującej się w węźle tarcia substancji smarującej lub 
materiału przeciwpróbki (np. siarka), na powierzchniach ciał trących 
mogą powstać warstwy modyfikujące zjawisko tarcia [14]. 

Stwierdzono również powierzchniowy gradient gęstości 
usieciowania polimerów [15], który przejawia się w postaci dodatniego 
profilu twardości warstwy wierzchniej – Rys. 5.  
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W silniej usieciowanej warstwie wierzchniej materiału łatwo 
generują się i propagują mikropęknięcia, których następstwem jest 
wzmożone zużycie ścierne polimerów. Aktualnie trwają badania 
zmierzające do ustalenia mechanizmu powstawania gradientu gęstości 
usieciowania i sposobów jego kontroli. 
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Rys. 5 Powierzchniowy gradient twardości wulkanizatów SBR.  
Fig. 5 Surface gradient of hardness of SBR vulcanizates.  
 

Wpływ przetwórstwa  

Oprócz projektowania składu, właściwości polimerów można również 
modyfikować na etapie przetwórstwa (tzw. aktywne przetwórstwo). 
Przykładem może tu być tzw. walcowanie z więzami bocznymi [16], 
w wyniku którego można doprowadzić do silnej anizotropii warstwy 
wierzchniej polimerów, której towarzyszy umocnienie w wyniku 
reorganizacji fazy krystalicznej. Świadczą o tym wyniki badań tarcia 
poliolefin poddanych takiej obróbce, potwierdzające zależność siły tarcia 
od kierunku pomiaru [17]. Współczynnik tarcia mierzony na powierzchni 
bocznej walcowanego pręta z HDPE wzdłuż kierunku walcowania jest o 
≈ 9% mniejszy niż w kierunku prostopadłym. Tarcie wzdłuż łańcuchów 
makrocząsteczek jest mniejsze niż w kierunku doń prostopadłym. 
Zgodnie z oczekiwaniami, żadnego efektu nie zaobserwowano na 
powierzchni czołowej walcowanego pręta. Tarcie ma wyraźnie 
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anizotropowy charakter dla walcowanego pręta z iPP – różnica 
współczynnika tarcia w kierunkach prostopadłych sięga w tym 
przypadku 16%. Różnica w wielkości tarcia pomiędzy ścianami 
bocznymi i czołową jest jednak trudniejsza do interpretacji niż dla 
HDPE.  

Pomiary tarcia w skali nanoskopowej, odzwierciedlające budowę 
komórki elementarnej fazy krystalicznej polietylenu [18] – Rys. 6, 
potwierdzają wyniki badań makroskopowych. Siła tarcia jest największa 
w kierunkach najgęściej obsadzonych grupami CH2 [19].  
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Rys. 6 Tarcie polietylenu w skali nanoskopowej [18]. 
Fig. 6 Friction of polyethylene in the nanoscale [18].  

WNIOSKI  

1. Polimery z uwagi na swoją makrocząsteczkową budowę odznaczaja 
się odmienną strukturą od materiałów o budowie atomowej, np. 
metali. Konsekwencją tego typu budowy jest lepkosprężystość 
polimerów, czy też charakterystyczny tylko dla tej grupy materiałów 
stan wysokoelastyczny (z ang. high elasticity), występujący 
w temperaturach eksploatacji pomiędzy temperaturą zeszklenia (Tg) 
a temperaturą płynięcia (Tf).  

2. Faza krystaliczna polimerów ma budowę cząsteczkową, 
charakteryzuje się zatem inną morfologią niż faza krystaliczna 
utworzona z atomów. Faza krystaliczna polimerów zdolnych do 
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krystalizacji (stereoregularnych) stanowi część uporządkowanych 
przestrzennie łańcuchów makrocząsteczek znajdujących się 
w amorficznej matrycy.  

3. Węzły sieci przestrzennej w usieciowanych elastomerach nie maja 
nic wspólnego z potocznie rozumianymi węzłami sieci krystalicznej. 
Spełniają one rolę więzów chemicznych łączących poprzecznie 
makrocząsteczki. Oprócz węzłów natury chemicznej w sieci 
przestrzennej polimeru mogą również występować węzły natury 
fizycznej (najczęściej splątania łańcuchów makrocząsteczek).  

4. Zatem nie tylko budowa chemiczna i strukruralna makrocząsteczki, 
ale i budowa chemiczna węzłów sieci oraz gęstość usieciowania 
decydują o właściwościach fizyko-chemicznych, w tym również 
tribologicznych, polimerów.  

5. Warstwa wierzchnia polimerów różni się wyraźnie pod względem 
budowy i struktury, a co za tym idzie również i właściwości, od 
wnętrza materiału. Istotnym jest również fakt, że poddaje się różnego 
rodzaju modyfikacjom, co stwarza możliwości otrzymywania, 
w stosunkowo prosty i tani sposób, materiałó o żądanej 
charakterystyce eksploatacyjnej (z ang. tailored materials).  

6. Właściwościami mechanicznymi i tribologicznymi polimerów można 
sterować albo poprzez ich odpowiednią modyfikację (szczególnie 
dotyczącą warstwy wierzchniej) lub też na etapie ich przetwórstwa. 
Wydaje się zatem uzasadnionym aby przy sporządzaniu 
charakterystyki tribologicznej polimerów brac pod uwagę nie tylko 
ich rodzaj (budowę chemiczną i strukturę) ale i historię 
przetwórstwa.  
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Recenzent: 
Marian GRĄDKOWSKI 

 

Summary 

Composition and structure of polymers and metals were compared, 
and based on that differences in physico-chemical properties of the 
materials have been explained. They decide different behaviour of 
polymers in comparison to metals during friction process. Special 
attention was paid to the surface layer of polymers, which exhibits 
different constitution and structure from the bulk of material - 
gradient nature of polymers. Experimental results concerning 
phenomena and processes taking place in the surface layer and their 
effect on friction of polymer materials have been presented.  
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Streszczenie 

Przedmiot badań stanowiły cienkie powłoki polimerowe (o grubości =1 - 
2 µm) wylane z roztworu na podłoże krzemowe Si (100). Jako materiału 
użyto polietylenów różniących się ciężarem cząsteczkowym (Mw 
=4000 ÷ 6000000), stopniem krystaliczności (Xc =32 ÷ 92 ) lub stopniem 
rozgałęzienia makrocząsteczek (LLDPE - HDPE/UHMWPE). 
Stwierdzono różnicę w oddziaływaniu jonów Ar+ i He+ z powłoką 

                                                 
* Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16, 90 – 924 Łódź 
** Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa 
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polimerową w zależności od struktury materiału. W wyniku 
bombardowania jonami w stosowanym zakresie dawek, twardość 
badanych powłok polietylenowych rośnie, za wyjątkiem UHMWPE 
w przypadku którego maleje. Modyfikacji towarzyszy wzrost polarności 
oraz rozwinięcie powierzchni materiału. Zaobserwowane efekty są 
większe w przypadku implantacji polimerów jonami argonu.  

WPROWADZENIE 

Polimery są szeroko stosowane w przemyśle ze względu na korzystne 
właściwości fizyczne i chemiczne, idące w parze z ich znakomitą 
zdolnością do przetwarzania, a w rezultacie z niską ceną. Jednakże, kiedy 
mowa o zastosowaniu polimerów do wytwarzania kół zębatych, 
krzywików i tarcz dociskowych, prowadnic, uszczelek i sztucznych 
stawów, właściwości tribologiczne są zazwyczaj głównym przedmiotem 
zainteresowania, ponieważ mają one znaczący wpływ na użytkowanie 
i trwałość wyrobów [1].  

Zalety stosowania polimerów jako materiałów konstrukcyjnych są 
związane między innymi z ich małą gęstością, elastycznością, łatwością 
kształtowania, odpornością na korozję oraz korzystnymi właściwościami 
elektrycznymi [2]. Jednocześnie polimery węglowodorowe posiadają 
dodatkowo bardzo ważną cechę jaką jest obojętność dla organizmu, co 
odgrywa decydującą rolę w przypadku zastosowania ich jako materiałów 
na implanty. Możliwości stosowania polimerów jako materiałów 
inżynierskich są jednak ograniczone ze względu na takie ich właściwości 
jak duża podatność na odkształcenia, mała wytrzymałość i odporność na 
zużycie. Konieczna jest więc modyfikacja materiału w celu nadania mu 
pożądanych właściwości. Można wyróżnić dwa rodzaje modyfikacji – 
w masie i na powierzchni. Różne są także metody modyfikacji. Dawniej 
stosowano powszechnie modyfikację chemiczną, zaś obecnie coraz 
szerzej wykorzystuje się w tym celu „proekologiczne” metody 
radiacyjne. Dotychczasowe badania wykazały przewagę modyfikacji 
jonowej nad takimi technikami jak naświetlanie promieniami UV, 
gamma, Roentgena czy bombardowaniem elektronami. Jednocześnie 
tego rodzaju modyfikacja umożliwia sterowanie chemicznnąi budową 
warstwy wierzchniej materiałów w celu poprawy ich biokompatybilności 
[3]. Bombardowanie jonowe pozwala na uniknięcie zmian budowy 
polimeru w masie powodując zmiany jedynie w jego warstwie 
wierzchniej, ograniczonej w przypadku jonów ciężkich - Ar+ do 
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głębokości rzędu dziesiątych części µm, zaś w przypadku jonów lekkich 
- He+ do głębokości około 2 µm [4]. Dotychczasowy stan wiedzy na 
temat bombardowania jonowego przedstawia artykuł przeglądowy 
" State - of - art overview: ion beam surface modification of polymers 
towards improving tribological properties" [1]. Przedstawiony przez jego 
autorów mechanizm zmian strukturalnych zachodzących pod wpływem 
modyfikacji budzi jednak pewne wątpliwości. Nie podjęli oni również 
badań właściwości tribologicznych polimerów poddanych implantacji 
jonowej. Celem prowadzonych przez nas badań jest próba wyjaśnienia 
mechanizmów towarzyszących bombardowaniu jonowemu, a także 
określenie wpływu modyfikacji na współczynnik tarcia oraz charakter 
energetyczny, morfologię i geometrię powierzchni różnego rodzaju 
polietylenów. 

CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 

Materiały 

Przedmiotem badań były polietyleny różniące się ciężarem 
cząsteczkowym i jego rozrzutem, krystalicznością, morfologią fazy 
krystalicznej oraz stopniem rozgałęzienia makrocząsteczek (Tab. 1)  
 
Tab. 1 Charakterystyka polietylenów użytych do badań. 
Tab. 1 Characteristic of the polymers studied. 
 

Materiał Mw Mw/Mn Xc [% wag] st. rozgałęzienia 
LDPE 4k 4000 2,35 53,6 3,5 

LDPE 15k 15000 2,73 61,4 3,8 
LDPE 35k 35000 4,55 32,0 6,0 

LLDPE - - 58,8 2,24 
HDPE 120000 3,4 63,2 ok. 0 

UHMWPE 3×106-6×106 - 92,1 ok. 0 

Przygotowanie próbek 

Podłoża krzemowe Si (100), oczyszczano w myjce ultradźwiękowej 
przez 30 minut w wodzie destylowanej, a następnie przez 30 minut 
w alkoholu izopropylowym. 
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Do wylewania powłok stosowano roztwory polietylenów w gorącej 
dekalinie o stężeniach w granicach od 1,5 do 5 % wag. , w zależności od 
rodzaju polimeru. Roztwór wygrzewano w suszarce przez dwie godziny 
w temperaturze około 15o powyżej temperatury topnienia danego 
polimeru, po czym nanoszono na rozgrzane podłoże [5]. 

Po ostudzeniu, próbki umieszczano ponownie w suszarce 
i wygrzewano w temperaturze nieco poniżej temperatury topnienia fazy 
krystalicznej polietylenów w celu ułatwienia całkowitego odparowania 
rozpuszczalnika i uzyskania możliwie gładkiej, jednorodnej powierzchni.  

Grubość uzyskanych w ten sposób powłok polietylenów, zbadana 
przy użyciu mikroskopu sił atomowych AFM, była rzędu 1 – 2 µm. 

Mikroindentacja 

Profil twardości warstwy wierzchniej polietylenów wyznaczano przy 
użyciu aparatu Nano Test 600 (Micro Materials Ltd., Wielka Brytania), 
wyposażonego w penetrator kulisty zestali nierdzewnej o średnicy R = 5 
µm. Parametry eksperymentu: zakres siły penetracji P=0,1 - 1,0 mN; 
dP/dt = 0,02 mN/s; T =  20,7 ± 0,2oC.  

Mikrotarcie 

Badania tribologiczne w skali mikro wykonano przy użyciu aparatu 
Nano Test 600 wyposażonego w przystawkę tarciową, pracującą przy 
skojarzeniu kulka (stal nierdzewna 5µm) – płaszczyzna (badana próbka). 
Parametry eksperymentu: temperatura 20,7 ± 0,2 oC; prędkość poślizgu 
100 nm/s; siła nacisku P = 3 mN; droga tarcia s=100 µm. 

Morfologia powierzchni  

Zmiany morfologii powierzchni polimerów zbadano za pomocą 
mikroskopu sił atomowych AFM. [6]. Pomiary wykonywano przy użyciu 
aparatu Metrology Series 2000 (Molecular Imaging, USA), pracującego 
w trybie kontaktowym. Stosowano cantilever z ostrzem krzemowym typ 
ostrza (LFC) (MicroMasch, Estonia). Analizowano obszar próbki 
o wymiarach w zakresie 5×5 - 50×50 µm. 

Energia powierzchni 

Za pomocą mikrostrzykawki Hamiltona umieszczano na powierzchni 
próbki krople cieczy pomiarowych, , o objętości około 0,5 mikrolitra, 
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różniące się energią powierzchni. Pomiarów kąta zwilżania dokonywano 
z obu stron kropli, z dokładnością +/- 3o. Swobodną energię 
powierzchniową badanych próbek oblicznono metodą Owensa – Wendta 
– wymagającą zastosowania dwóch cieczy pomiarowych [7]. 
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gdzie: 

SLγ - międzyfazowa swobodna energia powierzchniowa układu ciało 
stałe – ciecz 

Lγ  - swobodna energia powierzchniowa cieczy zwilżającej 
θ  - kąt zwilżania ciała stałego cieczą małocząsteczkową 
Indeksy oznaczają odpowiednio: 
W – wodę 
D - dijodometan 

WYNIKI BADAŃ 

Analiza nie poddanych modyfikacji materiałów wyjściowych pozwala 
stwierdzić iż ciężar cząsteczkowy, stopień krystaliczności czy 
morfologia mają wpływ na właściwości mechaniczne polimerów. 

W wyniku implantacji jonów helu obserwuje się niewielką zmianę 
podatności mechanicznej (sztywności) polietylenów. Kąt nachylenia 
krzywych eksperymentalnych w układzie siła indentacji – głębokość 
penetracji praktycznie nie ulega zmianie - Rys. 1.  

Inaczej jest w przypadku poddania polietylenów bombardowaniu 
jonami Ar+, w wyniku czego następuje zwiększenie sztywności 
materiału. Jedynie w przypadku UHMWPE obserwuje się efekt 
odwrotny. Jest to następstwem odmiennej budowy fazy krystalicznej 
UHMWPE w porównaniu do pozostałych polietylenów. Duże płytki 
krystalitów nie zorganizowane w struktury sferolityczne okazały się być 
bardziej podatne na degradację. 
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Rys. 1. Mikroindentacja kulista LDPE, MW = 15000. 
Fig. 1. Spherical indentation of LDPE, MW = 15000. 

 
Zmianie twardości poszczególnych materiałów towarzyszy zmiana 

ich modułu mechanicznego, co można prześledzić na Rys. 2.  
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Rys.2 Profil właściwości mechanicznych LDPE, MW = 15000. 
Fig. 2 Profile of mechanical properties of LDPE, MW = 15000. 

 
Odpowiada ona zmianom przedstawionym na Rys 1. Moduł 

mechaniczny wskutek modyfikacji jonami He+ praktycznie nie ulega 
zmianie, zaś w przypadku Ar+ wyraźnie wzrasta. Modyfikacji na 
drodze bombardowania towarzyszy wzrost energii powierzchni 
polietylenów, dochodzący w niektórych przypadkach nawet do 
kilkunastu procent - Tab. 2. 
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Tab. 2 Składowa polarna i dyspersyjna energii powierzchni. 
Tab. 2 Surface energy of polymeres studied. 
 

Materiał Niemodyfikowany Modyfikacja jonami 
argonu 

Modyfikacja jonami 
helu 

 γS
d γS

p γS γS
d γS

p γS γS
d γS

p γS 

LDPE 4k 36,9 2,0 38,9 33,7 5,9 39,6 35,0 5,2 40,2 

LDPE 15k 37,1 1,8 38,9 34,3 5,7 40,0 35,8 6,9 42,7 

LDPE 35k 36,4 2,4 38,8 34,3 4,8 39,1 38,4 6,6 45,0 

HDPE 36,7 2,1 38,8 37,0 6,9 43,9 36,7 6,0 42,7 

LLDPE 39,7 1,6 41,3 35,3 7,2 42,5 35,5 5,6 41,1 

UHMWPE 37,7 1,4 39,1 37,2 4,9 42,1 36,4 4,4 40,8 

 

 
a) 

     
a)                                                                b) 

Rys. 3 Profilogramy przekroju poprzecznego (AFM): a/ niemodyfikowany - 
RMS=177 nm, dla powłoki LDPE, MW = 4000, b/ modyfikowany He+ - 
RMS=235 nm, c/ modyfikowany Ar+ - RMS=397 nm 

Fig. 3 Profilogrammes (AFM) of crossectioned: a/ pristine – RMS = 177 nm film of 
LDPE, MW = 4000 b/ modified by He+ RMS= 235 nm, c/ modified by Ar+ 
RMS= 357 nm 

 
RMS – średnie kwadratowe odchylenie profilu chropowatości (root mean square)  
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Związany jest on głównie ze wzrostem składowej polarnej energii 
powierzchniowej polietylenów. Polarność powierzchni wzrasta 2- 3 
krotnie w porównaniu do powierzchni niemodyfikowanej. Energia 
powierzchni badana była dwukrotnie w odstępie jednego miesiąca. 
Badania pozwoliły stwierdzić, iż zmiana energii ma charakter trwały - nie 
stwierdzono różnicy w wielkości kąta zwilżania badanych powierzchni po 
tym czasie.  

Profilogramy przekrojów powłok wykonane przy użyciu 
mikroskopu sił atomowych (AFM), przedstawione na Rys. 3 
potwierdzają, iż pod wpływem bombardowania jonowego następuje 
zmiana morfologii powierzchni materiału. Efekt ten występuje 
najsilniej w przypadku zastosowania do trawienia cięższych, a więc 
mniej „przenikliwych” jonów Ar+. 

Zaobserwowano ogólną tendencję zwiększenia chropowatości 
modyfikowanych powierzchni w stosunku do materiału 
niemodyfikowanego. Jednocześnie można zaobserwować znaczną 
różnicę w falistości powierzchni modyfikowanych jonami helu i argonu. 
Cięższe jony argonu trawiąc powierzchnię powłoki ujawniają 
nadcząsteczkową strukturę polietylenu, ukrytą pod amorficzną warstwą 
wierzchnią powłoki. 

Ostatnim badanym przez nas parametrem powierzchni polietylenu 
był współczynnik tarcia. W wyniku implantacji jonami He+ w większości 
przypadków nie obserwuje się istotnej zmiany współczynnika tarcia 
polimerów Rys. 4.  
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Rys. 4 Współczynnik tarcia LDPE, MW=15000. 
Fig. 4 Coefficient of friction of LDPE, MW = 15000. 
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Jego wzrost zaobserwowano jedynie w przypadku LDPE, MW = 35000 
i UHMWPE, które odbiegają swoją budową od pozostałych polietylenów. 
Większe zmiany współczynnika tarcia obserwuje się w przypadku 
bombardowania jonami Ar+; z reguły następuje zmniejszenie 
współczynnika tarcia. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku 
implantacji He+, efekt odwrotny zaobserwowano dla LDPE, MW = 35000 
i HDPE.  

WNIOSKI 

1. Spośród trzech polietylenów różniących się ciężarem cząsteczkowym 
zaobserwowano, iż polietylen LDPE, MW = 35000 jest najmniej 
podatny do implantacji jonowej. Największe zmiany właściwości 
fizycznych przejawia LDPE, MW = 15000, zaś własności pośrednie 
wykazuje LDPE, MW = 4000.  

2. Wpływ stopnia krystaliczności i stopnia rozgałęzienia na podatność 
do modyfikacji wiązką energetycznych jonów możemy ocenić na 
podstawie kolejnych trzech badanych polimerów – LLDPE, HDPE 
i UHMWPE. Właściwości mechaniczne polietylenu o bardzo 
wysokim ciężarze cząsteczkowym uległy pogorszeniu. Zmniejszyła 
się jego twardość, a w przypadku modyfikacji jonami helu nastąpił 
dodatkowo wzrost współczynnika tarcia.  

3. Bombardowanie jonowe powierzchni polietylenów ma wpływ na ich 
współczynnik tarcia. W przypadku implantacji jonami He+ 
w większości przypadków analogicznie do innych parametrów nie 
obserwuje się znacznej zmiany współczynnika tarcia. Implantacja 
jonami Ar+ powoduje natomiast jego zmniejszenie. 

4. Modyfikacji polietylenów na drodze implantacji jonów He+ i Ar+ 
towarzyszy wzrost polarności ich powierzchni. Wywołany efekt jest 
trwały co ma znaczny wpływ na adhezję polimerów. 
 
Praca zrealizowana w ramach projektu KBN nr 639/T08/2002/23. 
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Summary 

The subjects of investigation were thin films (1 – 2 µm) of polymer 
casted from solution on silicon substrate Si (100). The materials 
studied were polyethylenes of various molecular weight (Mw = 
4000 ÷ 6000000 ), crystallinity (Xc = 32 ÷ 92) and degree of 
macromolecular branching of (LLDPE – HDPE/UHMWPE). 
Differences between Ar+ and He+ interaction with the surface layer 
of polyethylene, depending on structure of material, were found. Ion 
bombardment, within the investigated dose range, resulted in growth 
of hardness of polyethylene except UHMWPE (for which material it 
decreased). Due to the treatment the surface of polyethylenes grew in 
polarity and developed its geometry. The higher effects were 
observed for Ar+ ion implantation.  
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Streszczenie 

Tętnica łącząca przednia oraz zespolenie okołoprzyczepowe (Hyrtla) to 
tętnice, w obrębie których tętniaki występują częściej, aniżeli w obrębie 
innych tętnic. Niniejsza praca jest próbą teoretycznego wyjaśnienia 
uwarunkowań powiększania się tętniaków występujących w obrębie tych 
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tętnic. Ustalono, że jest bardzo prawdopodobne, iż w powiększaniu się 
i pękaniu tętniaków istotną rolę odgrywa sposób przepływu krwi. 
Powstawanie, powiększanie się i pękanie tętniaków zależy od: kształtu 
naczyń krwionośnych i zmiany tego kształtu, właściwości i składu krwi, 
tarcia przepływających krwinek oraz od zmieniającego się ciśnienia 
krwi.  

WPROWADZENIE 

Działalność człowieka na przestrzeni dziejów jest nieustannym 
naśladownictwem otaczającej przyrody. W wielu dziedzinach badania 
i zdobyte doświadczenie doprowadziły do wyodrębnienia i rozwoju 
urządzeń technicznych, które znacznie lepiej zostały rozeznane 
o dopracowane od ich pierwowzorów występujących w naturze [1]. 
Chociaż brzmi to pozornie nielogicznie wynika to z faktu nie nadążania 
wytworzonych przez człowieka rozwiązań technicznych za ich 
pierwowzorami. Urządzenia wytwarzane przez człowieka są na ogół 
znacznie uproszczonymi modelami, mniej skomplikowanymi. Dobra 
znajomość zjawisk zachodzących w prostych modelach pozwala na 
dopracowanie szczegółów i interpretację fizyczną występujących 
podczas ich działania zjawisk. Dzięki temu istnieje możliwość 
wykorzystania wiedzy o technicznych rozwiązaniach do interpretacji 
zachowań narządów występujących w organizmach żywych [2]. 

Autorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że interpretacja 
techniczna, na podstawie wiadomości dotyczących przepływów 
w przewodach, przyczyni się do poznania przyczyn powstawania 
tętniaków tętnic łączących, zwłaszcza wyjaśnienia mechanizmu 
powstawania, powiększania się i pękania tętniaka umiejscowionego na 
tętnicy łączącej przedniej. 

ANATOMICZNE  ASPEKTY  POWSTAWANIA  TĘTNIAKÓW 

Tętniakiem nazywa się patologiczne poszerzenie światła tętnicy 
o nieprawidłowej budowie ściany naczyniowej. Bardzo często do takiego 
rodzaju deformacji doprowadzają wady rozwojowe ściany naczynia 
krwionośnego. 

Niebezpiecznym następstwem występowania tętniaka jest jego 
pęknięcie i związany z tym krwotok mogący doprowadzić nawet do 
zgonu chorego. 
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Tętniaki prawdziwe, czyli takie, w obrębie których występuje 
zachowana ciągłość wszystkich warstw ściany tętnicy, występują 
praktycznie w obrębie wszystkich tętnic u człowieka. Znane są jednakże 
tętnice, w obrębie których tętniaki ujawniają się znacznie częściej, 
aniżeli w obrębie innych tętnic. Do takich przykładów należy zaliczyć 
tętnicę łączącą przednią, występującą w obrębie jamy czaszki oraz tzw. 
zespolenie okołoprzyczepowe (Hyrtla), występujące w obrębie łożyska. 

ANATOMIA  WYBRANYCH  TĘTNIC  ŁĄCZĄCYCH 

Tętnica łącząca przednia jest krótkim naczyniem występującym na 
podstawie mózgowia, wewnątrz jamy czaszki. Ta tętnica, mierząca od 
ułamka do co najwyżej kilku milimetrów długości, przebiega pomiędzy 
tętnicą mózgu przednią lewą, a prawą (rys. 1 i 2) [3, 5, 7]. Występowanie 
tętnicy łączącej przedniej powoduje zamknięcie od przodu koła 
tętniczego mózgu (zwanego kołem Willisa) i tym samym równomierne 
rozprowadzenie krwi w obrębie tętnic mózgowia. Powszechnie 
wiadomo, że pośród tętnic ośrodkowego układu nerwowego, tętniaki 
najczęściej występują w obrębie właśnie tej tętnicy [3, 5, 7]. 
 

 
 

Rys. 1. Tętnica łącząca przednia (strzałki) w preparacie anatomicznym. 1 – tętnica 
szyjna wewnętrzna prawa, 2 – tętnica szyjna wewnętrzna lewa, 3 – tętnica 
podstawna, 4 – tętnica przednia mózgu prawa, 5 – tętnica przednia mózgu 
lewa 

Fig. 1. Anterior communicating artery (arrows) in anatomical preparation. 1 – right 
internal carotid artery, 2 – left internal carotid artery, 3 – basilar artery, 4 – 
right anterior cerebral artery, 5 – left anterior cerebral artery 
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Inną tętnicą łączącą, na którą należy zwrócić uwagę, jest tzw. 
zespolenie okołoprzyczepowe (zwane także zespoleniem Hyrtla), łączące 
dwie tętnice pępkowe [4]. Ta krótka, mierząca zwykle kilka milimetrów 
długości tętnica, przebiega pomiędzy tętnicą pępkową lewą, a prawą, 
w formie mostka naczyniowego, w miejscu przyczepu pępowiny do 
łożyska (rys. 3). Tak jak w poprzednim przypadku, zespolenie 
okołoprzyczepowe jest tętnicą, w obrębie której częściej występują 
tętniaki, aniżeli w obrębie innych tętnic łożyska [6]. Tętniaki tętnic 
łożyska nie mają znaczenia klinicznego, prawdopodobnie dlatego, że 
łożysko jest narządem funkcjonującym zbyt krótko. 

 

 
 
Rys. 2. Tętnica łącząca przednia (strzałki) w obrazie cyfrowej arteriografii 

subtrakcyjnej mózgowia. 1 - tętnica szyjna wewnętrzna prawa, 2, 3 – 
tętnice przednie mózgu: prawa i lewa, 4 – tętnica mózgu środkowa 
prawa 

Fig. 2. Anterior communicating artery (arrows) in digital subtraction angiography of 
encephalon. 1 – right internal carotid artery, 2, 3 – anterior cerebral arteries: 
right and left, 4 – right middle cerebral artery 
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Rys. 3. Zespolenie okołoprzyczepowe (Hyrtla) (strzałki) w preparacie korozyjnym 

naczyń krwionośnych pępowiny i łożyska. 1, 2 – tętnice pępkowe, 3 – żyła 
pępkowa, 4 – naczynia krwionośne łożyska. 

Fig. 3. Periattachment anastomosis (Hyrtl) in corrosion preparation of blood vessels of 
placenta and umbilical cord. 1, 2 – umbilical arteries, 3 – umbilical vein, 4 – 
blood vessels of placenta 

TECHNICZNA  CHARAKTERYSTYKA  PRZEPŁYWÓW   
PRZEZ  PRZEWODY 

Rodzaj przepływu w zamkniętych przewodach określa bezwymiarowa 
liczba Reynoldsa [8] 
 

ν
υh

e
DR = ,        (1) 
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gdzie: F
Q=υ  - średnia prędkość przepływu w przekroju F, ν - 

współczynnik lepkości kinematycznej cieczy, Dh – średnica hydrauliczna 
przewodu: 

u
FDh

4
= ,      (2) 

gdzie u – długość zwilżonego obwodu przekroju. 
Dla przekroju kołowego, który zwykle występuje w tętnicach 

i innych naczyniach krwionośnych człowieka, średnica hydrauliczna jest 
równa średnicy geometrycznej naczynia Dh = d, jeżeli tylko cały przekrój 
jest wypełniony i zwilżony przepływającą cieczą.  

Przepływ jest uwarstwiony gdy Re < Re kryt. Wartości krytyczne przy 
różnych kształtach przekrojów zwartych i przy braku czynników 
zakłócających przepływ różnią się między sobą niewiele. Dla gładkich 
powierzchni przewodów Rekryt = 2000 – 2300, a przepływ burzliwy 
odpowiada wartościom liczby Reynoldsa R > 4000. W przedziale 
2300 < Re < 4000 wartości współczynników oporu przepływu zmieniają 
się w sposób odmienny niż w zakresie przepływu uwarstwionego i 
w zakresie przepływu burzliwego. 

W przeważającej części przypadków w technice występuje przepływ 
burzliwy, zaś w naczyniach krwionośnych – przepływ laminarny. Istotną 
czynnikiem mającym wpływ na jakość i charakter przepływu krwi 
w przewodach jest to, że nie jest cieczą newtonowską [2]. Jest ona 
mieszaniną cieczy bazowych (osocza), krwinek i innych cząstek 
stanowiących zawiesinę. Skład tej mieszaniny może być różny 
w różnych miejscach przewodów, inny dla każdego organizmu żywego. 

Prędkość miejscowa vm cząstki w przepływie ze średnią prędkością v 
jest funkcją promienia 









−= 2

2
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ρ

υυ .      (3) 

Różnica ciśnień, niezbędna do utrzymania przepływu cieczy 
o lepkości ν , w przewodzie o przekroju kołowym, na długości l, ze 
średnią prędkością v wynosi: 
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Współczynnik strat w tym przepływie wynosi: 
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eR
64

=λ .       (5) 

 
Miejscowe opory przepływu mogą być spowodowane zmianą 

przekroju, kształtu przewodu, rozgałęzieniom stanowiącym trójniki 
zbierające lub rozdzielające – rys. 4. Miarą miejscowego oporu 
przepływu jest wielkość spadku ciśnienia cieczy przy przepływie przez 
przeszkodę miejscową, w odróżnieniu od występującego na całej 
długości przewodu, oporu tarcia strumienia cieczy (krwi) o ściankę 
naczynia [2]. Strata ciśnienia na przeszkodzie miejscowej może być 
oszacowana z zależności (6). 

g
hsm 2

2
0υ

ζ= ,        (6) 

gdzie: 0υ  - średnia prędkość przepływu w przekroju odniesienia Fo, 
za który przyjmuje się zwykle przekrój za przeszkodą, ζ - 
bezwymiarowy współczynnik oporu ruchu. 
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Rys. 4. Modele zmian kształtu naczyń krwionośnych, a) zakrzywienie przewodu, 
b) załom przewodu, c) trójnik zbierający, d) trójnik rozdzielający 

Fig. 4. Models of changes of shape of blood vessels. a) curve of channel, b) bend of 
channel, c) collecting pipe tee, d) separating pipe tee 

 
Wartość ζ zależy głównie od kształtu geometrycznego przeszkody 

oraz od stanu powierzchni opływanych ścianek. W zakresie liczb 
Reynoldsa powyżej 105, przy przepływie cieczy o małej lepkości wartość 
ζ  nie zależy od wartości Re. Krew jest lepką, wieloskładnikową 
mieszaniną, dla której wartość Re może mieć bardzo istotne znaczenie. 

Przeszkody miejscowe zakłócają pole prędkości na długości 4 – 5 
średnic przewodu za przeszkodą. 

Straty ciśnienia spowodowane zakrzywieniem przewodu można 
wyznaczyć znając geometrię zakrzywionego przewodu i prędkości 
przepływu:  
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g
hsm 290

00' υθ
ζ= .       (7) 

 
Współczynnik strat 'ζ  zależy  od kąta zakrzywienia i może zmieniać 

się od wartości rzędu 0,015, przy kącie zakrzywienia 50, do wartości 
ponad 1 + przy kącie zakrzywienia 900. 

Straty ciśnienia w trójniku wyznacza się oddzielnie dla głównej 
gałęzi przepływu Qa i dla odgałęzienia bocznego z zależności 

g
h asma 2

2
0υ

ζ= ,     
g

h bsmb 2

2
0υ

ζ= ,     (8) 

gdzie 0υ  - prędkość odniesiona do sumarycznego przepływu Q0 = Qa 
+ Qb. 

Gwałtowna zmiana przekroju powodująca występowanie efektu 
dyfuzora lub konfuzora – rys. 5 prowadzi do występowania strat: 
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Rys. 5. Modele zmian przekroju naczynia krwionośnego, a) zwiększenie skokowe, 
b) zwiększenie z przejściem stożkowym, c) zmniejszenie nagłe z ostrą 
krawędzią, d) zmniejszenie z przejściem stożkowym 

Fig. 5. Models of change of cross section of blood vessel. a) stepwise increase, b) 
increase with conical passage, c) sudden decrease with acute edge, d) decrease 
with conical passage 

FIZYCZNE  UWARUNKOWANIA  PRZEPŁYWU  KRWI   
PRZEZ  WYBRANE  TĘTNICE  ŁĄCZĄCE 

Strumień krwi podążający wzdłuż światła tętnicy mózgu przedniej, tak 
prawej, jak i lewej, w miejscu występowania tętnicy łączącej przedniej 
ulega rozdzieleniu. Część krwi podąża dalej wzdłuż światła tętnicy 
mózgu przedniej (tzw. część zazespoleniowa tętnicy mózgu przedniej), 
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druga część zaś kieruje się do tętnicy łączącej przedniej. Podobnie krew 
przepływa w obrębie przeciwstronnej tętnicy mózgu przedniej.  

W obrębie wnętrza tętnicy łączącej przedniej następuje „zderzenie” 
dwóch prądów krwi. Następuje to jednocześnie przy różnicy przekrojów, 
co może przy zmiennym kierunku przepływu, wynikającym 
z wyrównania przepływu, powodować występowanie ustawicznie 
zmiennych ciśnień. Doprowadza to do licznych zawirowań 
wywierających zmienne naciski na wewnętrzną powierzchnię ściany 
naczynia krwionośnego i tym samym sprzyja osłabianiu struktury tej 
ściany, powodując powstanie, a późniejszej fazie, powiększając worek 
tętniaka.  

Obserwacja fotografii tętniaka tętnicy łączącej przedniej (rys. 6) 
pozwala na stwierdzenie występowania licznych przeszkód, 
utrudniających i zmieniających charakter przepływu krwi w naczyniach 
krwionośnych, opisanych w poprzednim rozdziale. Można łatwo 
zaobserwować wiele zakrzywień naczyń (występujących w odległości 
mniejszej niż 4-5 średnic naczynia), zmiany ich przekrojów, liczne 
rozgałęzienia przepływu. Podobne przeszkody występują w przypadku 
przepływu krwi w obrębie zespolenia okołoprzyczepowego (Hyrtla) – 
rys. 7. Przeszkody te są bardzo charakterystyczne, w każdym żywym 
organizmie inne. Straty przepływu, występujące na opisanych 
przeszkodach powodują lokalne osłabianie ścianek naczyń 
krwionośnych.  

Zmienne naciski na ściankę w określonym miejscu mogą 
powodować lokalne „męczenie” materiału naczynia. Jak wynika 
z licznych badań modelowych zmienne obciążenie jest znacznie 
groźniejsze w swych skutkach od obciążenia statycznego. 
W analizowanym przypadku występują równocześnie statyczne 
i zmienne obciążenie.  

Dodatkowo, osłabianiu wewnętrznych powierzchni ścianek naczyń 
krwionośnych towarzyszy ich „wycieranie” przez bombardujące cząstki 
znajdujące się w mieszaninie zwanej krwią [2]. Skład krwi, wielkość 
krwinek ich stężenie są również różne dla każdego organizmu żywego. 
Zapewne w tej inności należy upatrywać różnych skłonności do 
występowania tętniaków. 

Jeżeli dodać do tego fakt dość częstego występowania 
podwyższonego ciśnienia to można sądzić, iż ścianki naczynia, 
w miejscu powstawania tętniaka mogą być przed jego wystąpieniem 
„męczone” przy stosunkowo dużych wartościach nacisków. Prowadzi to 
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do lokalnego osłabienia materiału dającego zaczątek tętniaka, co 
w warunkach systematycznego bombardowania i wycierania przez stałe 
cząstki, znajdujące się we krwi, prowadzi do koncentracji i spiętrzania 
nacisków w osłabionym miejscu, a w konsekwencji do awarii – czyli do 
pęknięcia tętniaka. 

 

 
 

Rys. 6. Tętniak tętnicy łączącej przedniej (strzałki) w obrazie cyfrowej 
arteriografii subtrakcyjnej mózgowia. 1 - tętnica szyjna wewnętrzna lewa, 
2, 3 – tętnice przednie mózgu: prawa i lewa, 4 – tętnica mózgu środkowa 
lewa. 

Fig. 6. – Aneurysm of anterior communicating artery (arrows) in digital subtraction 
angiography of encephalon. 1 – left internal carotid artery, 2, 3 – anterior 
cerebral arteries: right and left, 4 – left middle cerebral artery. 

 
Podobne zespolenie naczyniowe obserwuje się w obrębie łożyska 

ludzkiego (tzw. zespolenie okołoprzyczepowe, inaczej Hyrtla). Tak 
i w tym przypadku obserwowano występowanie zniekształceń 
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naczyniowych, sugerujących występowanie tętniaków w obrębie tych 
naczyń zespalających (rys. 7) [6]. Prawdopodobnie występowanie 
tętniaków w obrębie zespolenia okołoprzyczepowego wiąże się z takim 
samym oddziaływaniem prądu krwi na ścianę naczynia krwionośnego, 
jak w obrębie tętnicy łączącej przedniej, jednakże zbyt krótki okres czasu 
funkcjonowania łożyska nie pozwala na wykształcenie się tam dużych 
tętniaków. Zwiększenie lub zmniejszenie przekroju z najmniejszymi 
stratami zachodzi przy stożkowym przejściu z jednej średnicy w drugą. 
Najkorzystniejszy dyfuzor ma kąt wierzchołkowy α=5-6o. Jeżeli 
występuje ostre przejście przy zmianie przekroju powstają wyższe straty. 
W elastycznych naczyniach przejścia związane ze zmianą przekroju 
zapewne „dopasowują” się do opływowych kształtów dających straty 
bliskie zera. Jeżeli jednak przy przejściu z jednego przekroju do drugiego 
występuje lokalne osadzanie, np. płytek krwi lub blaszek 
miażdżycowych, wystąpi ostre spiętrzenie ciśnienia, spowodowane nie 
tylko zwężeniem przekroju, lecz także jego kształtem. 

 

 
 

Ryc. 7. Tętniak zespolenia okołoprzyczepowego (Hyrtla) (strzałki) w preparacie 
korozyjnym naczyń krwionośnych pępowiny i łożyska. 1, 2 – tętnice 
pępkowe, 3 – żyła pępkowa, 4 – naczynia krwionośne łożyska 

Fig. 7. Aneurysm of periattachment anastomosis (Hyrtl) (arrows) in corrosion 
preparation of blood vessels of placenta and umbilical cord. 1, 2 – umbilical 
arteries, 3 – umbilical vein, 4 – blood vessels of placenta. 
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W ogólnym przypadku, podczas przepływu krwi w naczyniach 
pokazanych na rysunkach 1, 2, 3 mogą występować omówione wyżej 
efekty, zwykle wszystkie łącznie. Oczywiście, w każdym przypadku, 
zdrowe serce jest w stanie pokonać występujące straty. Jeżeli jednak 
zmiany są rozległe może to prowadzić do lokalnych zmian obciążeń, 
działających na ścianki naczyń. 

WNIOSKI 

1. Kształt naczyń krwionośnych (ich podział i zespolenia), 
indywidualny u każdego człowieka, ma duże znaczenie podczas 
przepływu przezeń krwi i oddziaływania tej krwi na ścianki naczyń. 

2. Na powstawanie, powiększanie się i pękanie tętniaków niewątpliwie 
wpływa nie tylko ciśnienie krwi, pod jakim przepływa ona przez 
worek tętniaka, lecz także charakter strumienia krwi oddziałującego 
na ścianki naczynia krwionośnego, a szczególnie takie cechy jak 
tarcie krwinek o śródbłonek naczynia oraz zmęczeniowy charakter 
obciążeń wynikający ze zmiennego ciśnienia krwi. 

3. W wyniku uzyskanego rozpoznania autorzy podjęli przygotowania 
do przeprowadzenia badań modelowych przepływu krwi 
w naczyniach w oparciu o pomiary lepkości krwi.  
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Summary 

Anterior communicating artery and periattachment anastomosis 
(Hyrtl anastomosis) these are the arteries were aneurysms more 
frequently occur than in other arteries. This paper is an attempt of 
theoretical elucidation of technical conditions of increasing of 
aneurysms, occur in these arteries. It was ascertained that is very 
probably, in increasing and in cracking of aneurysm take place 
manner of blood flowing. Creating, increasing, and cracking of 
aneurysm is dependent on: shape of blood vessels and changing of 
this shape, properties and blood composition, friction of flowing 
blood corpuscles. 
 
 
 


