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DZIESIĄTE JUBILEUSZOWE SPOTKANIE 
NA TEMAT PROBLEMÓW 

NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁO ŻYSKOWYCH 

10 Konferencja Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych odbywa się w roku 
65 Urodzin Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. 
 

Świątecznemu charakterowi 10 Jubileuszowej Konferencji towarzyszy przypadające w bieżącym 
roku 70 lecie urodzin inicjatora i głównego organizatora naszej Konferencji, Profesora Jana Burcana. 
 

Przystępując w 1993 roku do organizacji pierwszej konferencji na temat Problemy 
niekonwencjonalnych układów łożyskowych sądziliśmy, że tematyką zainteresowane jest w Polsce 
nieliczne grono konstruktorów, badaczy, technologów i użytkowników. Dziewięć minionych 
Konferencji wykazało, że nie tylko istnieją niekonwecjonalne łożyska i ich układy. Odbyte 
konferencje wykazały także, że wraz z rozwojem techniki, w miarę jak dotychczas rozwiązane 
zagadnienia stają konwencjonalnymi, przybywają problemy nowych niekonwencjonalnych układów 
łożyskowych. Ujawniają się one podczas projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych 
maszyn i urządzeń. Sądząc po ilości referatów i wielości zagadnień jakie prezentowano na minionych 
dziewięciu Konferencjach można stwierdzić, że zainteresowanie badaniami, wytwarzaniem 
i eksploatacją nietypowych łożysk i ich układów będzie w przyszłości wzrastać,. Wynika to z faktu 
poszerzania się zakresu nietypowych warunków pracy spowodowanych rozwojem nowych technik 
wytwarzania maszyn, sprzętu powszechnego użytku, osprzętu komputerowego, urządzeń 
kontrolno-pomiarowych, specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, endoprotez i organów 
zastępczych. Zagadnienia związane z nietypową budową, nietypowymi warunkami eksploatacji 
mobilizują coraz szersze rzesze inżynierów i badaczy do poszukiwania niekonwencjonalnych 
sposobów przenoszenia obciążeń. 

Łożyska i ich układy należą do najbardziej rozpowszechnionych węzłów tarcia, stosowanych 
w większości maszyn i urządzeń. Powszechność stosowania węzłów łożyskowych stwarza szanse na 
omawianie szerokiego spektrum zagadnień. Referaty obecnej 10 Konferencji koncentrują się na 
rozważaniach dotyczących kierunków badań, badań tribologicznych, badań łożysk z oddziaływaniem 
pola magnetycznego, badań biołożysk. Prezentowane rozważania dotyczą badań analitycznych 
i eksperymentalnych oraz zastosowań nowych rozwiązań konstrukcyjnych. 

Wśród licznej gromady uczestników szczególnie miło witamy Tych, którzy uczestniczyli we 
wszystkich Konferencjach. Oprócz organizatorów są to Pani Doktor Jadwiga Janowska i Pan Doktor 
Janusz Cwanek. Wiele interdyscyplinarnej wiedzy z pogranicza techniki i medycyny wniósł swoim 
aktywnym udziałem Pan Doktor Mieczysław Prosnak – uczestnik połowy naszych konferencji. 
 

Każdą Konferencję, której obrady toczyły się w Łodzi otwierała Pani Doktor Jadwiga Janowska. 
Tym razem również tradycji stanie się zadość. 
 

W nastroju świątecznym 10 Jubileuszowej Konferencji organizatorzy życzą Państwu owocnych 
obrad, rzeczowej i przebiegającej w atmosferze życzliwości i przyjaźni wymiany poglądów. 
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JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN PROFESORA JANA BURCANA 

1 października 1957 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, rozpoczął studia młody, 
17-to letni chłopak, aktualnie Profesor Jan Burcan. Jak sam mówi nie był wyróżniającym się 
studentem, jednak studiował z dużym zaangażowaniem oraz chęcią zdobywania wiedzy. Jako jeden 
z trzech, z grona 216 przyjętych na pierwszy rok studiów, ukończył studia „w terminie” w 1962 roku, 
uzyskując tytuł mgr inż. mechanika o specjalności energetyka. W tym samym roku rozpoczął pracę 
w Katedrze Cieplnych Maszyn Przepływowych PŁ. Tak rozpoczęła się trwająca do dnia dzisiejszego 
bogata w osiągnięcia praca naukowa i dydaktyczna. 

W kolejnych latach pracy zawodowej Profesor Jan Burcan przeszedł wszystkie szczeble kariery 
pracownika naukowo-dydaktycznego, pracując na stanowiskach konstruktora, asystenta, adiunkta 
i profesora, jednocześnie uzyskując kolejne stopnie naukowe: doktora nt. (1971), doktora 
habilitowanego (1990) oraz tytuł profesora (2005). Od 01.10.1992 roku Profesor był Kierownikiem 
Zakładu Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego w Instytucie Konstrukcji Maszyn. W dniu 
01.10.2004 roku J.M. Rektor PŁ powołał Katedrę Konstrukcji Precyzyjnych, a na jej kierownika – 
Profesora Jana Burcana. 

Intensywna praca, determinacja, upór, zaangażowanie Profesora oraz nieoceniony wpływ Jego 
nauczycieli, często wspominani: profesorowie W. Gundlach,  W. Korewa,  S. Ziemba, przyczyniają 
się do kształtowania Jego sylwetki naukowej. Zainteresowania naukowe ewoluują, począwszy od 
zagadnień związanych ze stratami brodzenia i wentylacji w turbinach , następnie z łożyskami 
ślizgowymi, szczególnie ich konstrukcją i eksploatacją, łożyskami precyzyjnymi, do zupełnie 
niekonwencjonalnych rozwiązań, takich jak: łożyska magnetyczne, czy biołożyska. Dorobek naukowy 
Profesora J. Burcana wyróżnia się oryginalnością idei naukowych, starannym ich opracowaniem 
i wysokim poziomem metodycznym. 

Do najważniejszych osiągnięć Profesora Jana Burcana należą: 
w zakresie badań naukowych: 
• w roku 1969 wyprowadzenie i rozwiązanie numeryczne oraz weryfikacja empiryczna pełnego 

równania Reynoldsa opisującego izotermiczny laminarny przepływ czynnika smarującego 
w szczelinie łożyska ślizgowego skończonej długości o pełnym kącie opasania, z wyznaczaniem 
końca filmu olejowego. Rozwiązania te zostały następnie uzupełnione o układ równań opisujący 
nieizotermiczny przepływ czynnika smarującego w łożysku ślizgowym, przy założeniu stałości 
ciśnienia i temperatury na całej grubości warstwy granicznej czynnika smarowego, a także stałości 
wartości ciepła właściwego i współczynnika przewodzenia, bez uwzględnienia strat innych niż 
przez przewodzenie.  Zaproponowane przez Profesora rozwiązanie rozkładu ciśnienia 
z wyznaczaniem końca filmu olejowego w łożysku skończonej długości o pełnym kącie opasania 
było w tym czasie pierwszym rozwiązaniem tego zagadnienia w Polsce i jednym z pierwszych 
w świecie, 

• opracowanie niestandardowych stanowisk do badań funkcjonalnych i trwałościowo- 
niezawodnościowych charakterystyk łożysk (od 1976) stanowiło znaczący postęp w metodyce 
badań małogabarytowych łożysk. Badania łączyły modelowanie matematyczne i numeryczne 
metody ich rozwiązywania z empiryczną weryfikacją rozwiązań, 

• opracowanie prototypowych łożysk wspomaganych polem magnetycznym (1978), łożysk 
magnetycznych (1992), metodyki badań, konstrukcji stanowisk do modelowych badań tych łożysk 
i ich układów (1998), prowadzenie badań, 

• opracowanie modelu współpracy czaszy kulistej z płaską powierzchnią podczas pracy 
w warunkach ruchu wiertnego, w układzie łożyskowania poprzeczno-wzdłużnego, 

• zastosowanie cieczy magnetycznych, przede wszystkim ferrocenów (1994), jako środków 
smarowych; opracowanie teorii przepływu ferrocenów, których roztwory mogą być nośnikami 
leków (sterowanymi polem magnetycznym – 1995), 

• opracowanie szeregu konstrukcji wspomagających diagnostykę i leczenie. Większość prac została 
wdrożona. 

w zakresie wychowywania młodej kadry: 
• Profesor Jan Burcan jest doświadczonym nauczycielem akademickim, ciągle unowocześniającym 

treści i metodykę nauczania, przenoszącym do nich najnowsze własne osiągnięcia naukowe. Od 
1993 roku współuczestniczył w ramach 3 osobowej grupy w tworzeniu na Wydz. Mech PŁ 
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specjalności Aparatura i sprzęt medyczny, co zainicjowało serię oryginalnych prac 
konstrukcyjnych i badań z zakresu urządzeń medycznych. Na bieżąco wprowadza wszelkie 
zmiany norm i czynnie uczestniczy w ekspansji nowoczesnych metod i technik kształcenia 
(w nauczaniu grafiki inżynierskiej już w 1992 wprowadził komputerowe projektowanie). Zawsze 
do prowadzonych zajęć opracowywał samodzielnie autorskie programy i treści nauczania oraz 
różnorodne pomoce naukowe i skrypty, m. innymi: podręcznik Podstawy rysunku technicznego 
(WNT Warszawa, 2 wydania 1996 i 2009), opracowania wewnętrzne skryptów do wykładów 
z Zapisu Konstrukcji oraz Podstaw Konstrukcji Maszyn, pomoce do wykładów na specjalności 
„Aparatura i Sprzęt Medyczny”, Mechatronika, itp. Doświadczenie w ramach pracy naukowej, 
pracy zawodowej w ramach staży krajowych i zagranicznych, szeroka współpraca z ośrodkami 
krajowymi i zagranicznymi, zarówno naukowymi, jak i przemysłowymi dają Profesorowi 
narzędzie do pracy z młodymi ludźmi, zarówno studentami dyplomantami jak i doktorantami. 
Każdemu ze swych uczniów Profesor starał się wpoić przekonanie, że praktyka jest najważniejsza 
a jeśli już rozważania teoretyczne – to koniecznie zweryfikowane eksperymentem. 

• Profesor wypromował kilkudziesięciu dyplomantów i troje doktorów. 
• W latach 1998 - 2000 pracował w Wyższej Szkole Technicznej w Legnicy, w r. ak. 1999/2000 był 

prodziekanem Wydziału Transportu w zamiejscowej filii w Zduńskiej Woli. W roku akademickim 
2000/01 prowadził wykłady, seminarium dyplomowe oraz wypromował 17 dyplomantów 
w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. 

 
Profesor uważa, że współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin nauki daje możliwość innego 

spojrzenia, na niekiedy pozornie w pełni rozpoznany problem. Takie podejście do badań zaowocowało 
organizacją systematycznie co dwa lata, od 1993 roku do dnia dzisiejszego, konferencji nt.: Problemy 
Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych. Materiały konferencyjne stanowią oryginalne zbiory 
referatów o charakterze monograficznym. W bieżącym roku 2010 odbywa się dziesiąte spotkanie. 

Profesor jest autorem monografii ”Łożyska Wspomagane Polem Magnetycznym”, pierwszej 
publikacji o łożyskach magnetycznych w języku polskim wydanej przez WNT w 1996 roku. Profesor 
jest autorem około 200 artykułów oraz 12 skryptów. 

Znaczna część działalności naukowej prof. Jana Burcana podporządkowana jest przyszłym 
aplikacjom w praktyce przemysłowej lub laboratoryjnej. Profesor jest autorem wielu projektów (39), 
patentów (18) oraz wdrożeń, wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych na scenie międzynarodowej 
w Brukseli, Budapeszcie, Genewie, USA, Chinach, Korei, Syrii oraz w Polsce. W ostatnim 
dziesięcioleciu Profesor mocno zaangażował się w projektowanie, badania oraz udoskonalanie sprzętu 
rehabilitacyjnego.  

Profesor wywodzi się z rodziny nauczycielskiej, gdzie nabył wiele cennych w tym zawodzie 
nawyków. 

Wyrazem uznania dla działalności naukowej i organizacyjnej Profesora Jana Burcana jest 
wielokrotne wybieranie go do korporacyjnych gremiów integrujących środowisko naukowe. 
Profesor Jan Burcan uczestniczył w pracach: 
• Sekcji Podstaw Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN,  Sekcji Biomechaniki Komitetu 

Mechaniki PAN, Komisji Ergonomii w Rehabilitacji przy Komitecie Ergonomii PAN, Sekcji 
Eksploatacji Wibroakustyki i Diagnostyki Maszyn i Systemów (T 07 B) Komitetu Badań 
Naukowych, Radzie Naukowej Centralnego Laboratorium Nafty w Warszawie, Radzie 
Programowej czasopisma Applied Mechanics and Engineerig, 

uczestniczył i uczestniczy nadal w pracach: 
• Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Radzie Programowej czasopisma 

TRIBOLOGIA, Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego,  Research Board of Advisors 
of American Biographical Institute, Łódzkim Towarzystwie Naukowego, Sekcji Tribologii 
Komitetu Budowy Maszyn PAN, jako jej przewodniczący. 

Za swą działalność prof. Jan Burcan był odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1999), 
odznaką: Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, Krzyżem Kawalerskim OO Polski (2002). 
 

Z okazji 70-lecia urodzin w imieniu koleżanek i kolegów z Katedry, Profesorowi Janowi 
Burcanowi, przekazujemy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania. Życzymy zdrowia i wielu 
sił we wspieraniu działalności naukowej i dydaktycznej. 
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Jadwiga JANOWSKA* 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE MIKROSKOPU SIŁ ATOMOWYCH 
W PRAKTYCE IN ŻYNIERSKIEJ 

 
APPLICATION OF ATOMIC FORCE MICROSCOPE 

IN PRACTICAL ENGINEERING 
 
 
 

Słowa kluczowe: 

mikroskop sił atomowych, topografia powierzchni, warstwy fullerenowe, powłoki wytwarzane 
techniką elektroplazmową 
 
Key-words: 

atomic force microscope, topography, fullerene, films deposited by electroplasma technique 
 
 

Streszczenie 

Mikroskopy sił atomowych (AFM) stosowane są do badania własności powierzchni materiałów 
w skali nanometrycznej oraz formowania mikrozagłębień i badania powstałych mikroodkształceń. 
Przy pomocy AFM badane są próbki od biologicznych do półprzewodnikowych, od polimerowych do 
nośników magnetycznych. Badania prowadzone mogą być w całym spektrum środowisk od próżni 
przez gazy po ciecze (również elektrolity). W referacie przedstawiono wybrane zastosowania 
mikroskopii skaningowej w praktyce inżynierskiej.  
 
WSTĘP 

Mikroskopy sił atomowych AFM stosowane są do badania własności powierzchni materiałów w skali 
nanometrycznej oraz formowania mikrozagłębień i badania powstałych mikroodkształceń. AFM, 
stosowany głównie do obrazowania topografii powierzchni (trójwymiarowe obrazy, rozdzielczość 
atomowa), pozwala na badanie właściwości mikro/nanotribologicznych (tarcie, zużycie, odporności na 
scratching, adhezja) i mikro/nanomechanicznych (twardość, moduł sprężystości, wytrzymałość na 
ścinanie) oraz ich rozkładu na powierzchni materiału i w funkcji głębokości. Umożliwia badanie 
materiałów twardych i miękkich, materiałów przewodzących, półprzewodników jak i izolatorów, 
obserwację pól magnetycznych i elektrycznych. Badania prowadzone mogą być w całym spektrum 
środowisk od próżni przez gazy po ciecze (również elektrolity).  

Mikroskopy sił atomowych znajdują zastosowanie w rozwijającej się dynamicznie 
nanotechnologii, w szczególności w technologii wytwarzania mikrosystemów elektromechanicznych 
(Micro Elektro Mechanical Systems), a więc w obszarze techniki medycznej, bioinżynierii, 
telekomunikacji, w życiu codziennym. Pozwalają na badanie właściwości materiałów stosowanych 
w budowie MEMS jak też powierzchni rzeczywistych struktur MEMS oraz wykonywanie takich 
struktur. 

W Laboratorium Mikrotribologii Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW zostały 
przeprowadzone między innymi, przy pomocy Modularnego Systemu Skaningowego (MSS) – 
wyposażonego w głowicę do pomiarów sił atomowych (AFM) i głowicę do pomiaru prądu 
tunelowego (STM), badania: 
− mikro/nanotopografii powierzchni biomateriałów, 
______________________________ 
* Politechnika Warszawska 
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− mikro/nanotopografii powierzchni warstw fullerenowych: porównanie wyników otrzymanych 
przy pracy AFM w modzie kontaktowym i tapping mode, porównanie obrazów otrzymanych przy 
użyciu STM i AFM, wskazanie metody badania powierzchni warstw średnio twardych 
o strukturze warstw fullerenowych [L. 1], 

− topografii powierzchni i nanozużycia materiałów polimerowych [L. 2], wykorzystywanie 
modelowania i symulacji komputerowej w celu minimalizacji strat energetycznych 
w mikrołożyskach ślizgowych (współpraca z Białoruską Akademią Nauk) [L. 3], 

− materiałów stosowanych w mikrosystemach (Micro Electro Mechanical Systems - MEMS): 
− krzemu implantowanego jonowo wodorem w celu modyfikacji topografii powierzchni dla 

zmniejszenia przylepiania się (stiction) mikrostruktur,  
− własności nanomechanicznych i nanotribologicznych ultracienkich powłok na krzemie 

wytwarza-nych metodą mikrowyładowań PE-CVD (warstwy samosmarne) [L. 4, 5, 6], 
− własności nanomechanicznych i nanotribologicznych supersieci [L. 7].  
W niniejszym referacie przedstawiono zastosowanie mikroskopu sił atomowych do zobrazowania 

mikro/nanotopografii miękkich i średnio twardych powierzchni na przykładzie warstw fullerenowych, 
do zbadania właściwości nanotribologicznych (tarciowych) oraz nonomechanicznych (sprężystych) 
ultracienkich powłok wytworzonych techniką elektroplazmową oraz supersieci.  
 
 
ZASADA DZIAŁANIA MIKROSKOPU SIŁ ATOMOWYCH PRACUJ ĄCEGO 
W KONTAKTOWYM LUB OSCYLACYJNYM TRYBIE PRACY 

Działanie mikroskopów sił atomowych oparte jest na pomiarze oddziaływania między badaną 
powierzchnią próbki a igłą umieszczoną na dokładnej beleczce pomiarowej (cantilever). Mikroskopy 
sił atomowych AFM [L. 8], stosowane do badania własności powierzchni materiałów w skali 
nanometrycznej, mogą pracować w kontaktowym lub oscylacyjnym trybie pracy. 
 
Kontaktowy tryb pracy AFM  

Siły powstałe między badaną warstwą a igłą mikroskopu sił atomowych pracującego w trybie 
kontaktowym, podczas ruchu ostrza nad próbką w trakcie skanowania powierzchni, powodują ugięcie 
i skręcenie cantilevera.  

Mikroskop sił atomowych pozwala na tworzenie trójwymiarowych obrazów topografii badanej 
powierzchni (pomiar siły normalnej). Wyposażony dodatkowo w opcję pomiaru siły poprzecznej 
pozwala także na wyznaczenie siły tarcia, którą w mikroskali wyraża składowa siły poprzecznej.  

Na skutek siły poprzecznej, powstałej między igłą cantilevera a badaną warstwą w trakcie 
skanowania powierzchni, następuje skręcenie cantilevera. Skręcenie belki pomiarowej może być 
wywołane zmianą nachylenia zbocza tarasu mikronierówności powierzchni próbki lub/i 
niejednorodnością właściwości tarciowych badanego materiału (Rys. 1) [L. 5, 6]. Aby rozdzielić te 
dwa efekty należy prowadzić jednocześnie pomiar odkształcenia beleczki pomiarowej zarówno 
w płaszczyźnie pionowej (obraz topograficzny AFM) jak i poziomej. 
 
Oscylacyjny tryb pracy AFM 

Igła pomiarowa, nie będąca w kontakcie z próbką, wprowadzana jest w drgania o amplitudzie rzędu 
20 nm i o częstotliwości zbliżonej do drgań rezonansowych belki cantilevera (50÷500 kHz). 
Oddziaływania między igłą a próbką, w czasie skanowania powierzchni, powodują zmianę: amplitudy, 
częstotliwości lub fazy drgań. 

Zmiana amplitudy drgań cantilevera zawiera informacje na temat profilu geometrycznego badanej 
powierzchni. W wyniku chwilowego styku igły z próbką (przy niewielkiej sile normalnej) dochodzi do 
dyssypacji jej energii kinetycznej a tym samym do zmiany (zmniejszenia) amplitudy drgań. W czasie 
skanowania badanej próbki oscylacje igły maleją, gdy przechodzi ona nad wierzchołkiem 
mikronierówności lub rosną, gdy igła przechodzi nad wgłębieniem. Zmiana amplitudy drgań igły 
pozwala na tworzenie trójwymiarowych obrazów topografii badanej powierzchni. 
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Fazowy tryb pracy (kontrast fazowy) jest rozwinięciem trybu oscylacyjnego. Działanie 
mikroskopu sił atomowych z opcją kontrastu fazowego polega na badaniu zmiany amplitudy drgań 
igły oraz opóźnienia fazowego między wymuszonymi a rzeczywistymi drganiami ostrza pomiarowego 
(Rys. 2). 

 
 
Rys. 1. LFM (Lateral Force Microscope) skręcenie cantilevera wywołane: (A) zmianą siły tarcia na 

skutek zmian własności materiału, (B)  wystąpieniem tarasów 
Fig. 1. LFM (Lateral Force Microscope) – torsion of the cantilever caused by: (A) Variations of friction force 

caused by changes of material properties, (B) Variations of surface topography 
 
 

 
 

Rys. 2. Mikroskop sił atomowych z opcją kontrastu fazowego – schemat 
Fig. 2. Atomic force microscope - phase contrast 
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Przesunięcie fazy między wymuszonymi a rzeczywistymi drganiami igły jest związane 
z rozkładem własności mechanicznych (sprężystych) na badanej powierzchni. W równaniu drgań 
harmonicznych ciała sprężystego występuje między innymi sprężystość drgającego obiektu. 
W przypadku drgań igły oddalonej od powierzchni próbki można przyjąć, że jest to sprężystość 
samego cantilevera. W miarę zbliżania igły w drgania wprawiana jest również próbka a więc do 
równania drgań harmonicznych wchodzi także lokalna sprężystość próbki, a ta zależy od materiału 
pod igłą. Uzyskany obraz przesunięcia fazy związany jest z rozkładem właściwości materiału na 
badanej powierzchni a nie jest związany z topografią próbki. 

Wynikiem badań, przy pomocy fazowego trybu pracy, jest obraz topografii i rozkład własności 
materiału na badanej powierzchni. Obrazy, uzyskiwane przy pomocy oscylacji z przesunięciem 
fazowym, pozwalają na zaobserwowanie zróżnicowania własności mechanicznych na powierzchni 
materiałów (np. materiały kompozytowe), wykrycie zanieczyszczeń czy obiektów niewidocznych na 
obrazach topograficznych. 
 
BADANE PRÓBKI I WARUNKI PROWADZENIA BADA Ń  

Próbki: 

Próbka 1: warstwa fullerenowa z domieszką niklu osadzona na podłożu z molibdenu 1)  
(oznaczenie: Próbka C60/C70 + Ni)  

Próbka 2: powłoka naniesiona techniką elektroplazmową na podłoże krzemu monokrystalicznego 
(100). Osadzona z mieszaniny HMDSO+NH3+Ar (heksametylodisiloksan+amoniak+argon) 
przy temperaturze podłoża 150 0C. Całkowita grubość naniesionej powłoki wynosiła 40 nm 
(zmierzona elipsometrem).  
(oznaczenie symbolem: Próbka 047) 2)  

Próbka 3: warstwa azotku chromu CrN, o grubości 3,02 nm, osadzona metodą reaktywnego rozpylania 
magnetronowego na podłożu Si typu n o orientacji <100>. 
(oznaczenie: Próbka 181) 3)  

1) Laboratorium Materiałów Specjalnych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektroniki Próżniowej 
w Warszawie. 

2) Wydział Chemii PW. 
3) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie. 

Warunki prowadzenia procesu osadzania badanych powłok i ich właściwości przedstawiono 
szerzej w pracach [L. 4, 5]. 
 
Warunki prowadzenia badań 

Badania przeprowadzono w Laboratorium Mikrotribologii Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW 
przy wykorzystaniu mikroskopu sił atomowych z opcją pomiaru siły poprzecznej (kontaktowy mod 
pracy - Topography/Fl) oraz opcją kontrastu fazowego (fazowy mod pracy). Do badań zastosowano 
cantilevery oznaczone symbolami MS-06AU typ B (firmy Park Scientific Instruments – USA) oraz 
SCS12 typ F i NSC12 typ F (firmy NT-MDT Co – Rosja).  

Doświadczenia przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w atmosferze powietrza, przy 
ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze 220C ±0,50C i przy wilgotności 50% ±5%.  

Badania powierzchni (powtarzane kilka razy) prowadzone były w różnych miejscach próbek, przy 
kierunku skanowania po osi x i osi y oraz z wykorzystaniem wielu obszarów skanowania (od 16000 
nm × 16000 nm do 510 nm × 510 nm).  

W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymano rozkład topografii oraz własności tarciowych 
i  mechanicznych na badanej powierzchni. Wyniki badań przedstawiono w postaci płaskich (2D) 
i trójwymiarowych (3D) obrazów. Z obrazów usunięto szumy (zastosowano filtr median).  
 
WYZNACZENIE TOPOGRAFII WARSTW FULLERENOWYCH 
PRZY UŻYCIU AFM – DYSKUSJA I WNIOSKI 

Otrzymane, przy pomocy mikroskopu sił atomowych AFM (pracującego w trybie oscylacyjnym), 
topografie powierzchni warstw fullerenowych C60/C70 + Ni – wyżarzonych bez uformowania 
nanostruktur są zgodne z otrzymanymi wcześniej badaniami prowadzonymi przy pomocy 
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transmisyjnego mikroskopu elektronowego TEM wysokiej rozdzielczości i dyfrakcji elektronowej ED. 
Powierzchnia warstwy fullerenowej: C60/C70 + Ni ma topografię „pagórkowatą”, tworzą ją ziarna 
o wymiarach 30 – 500 nm (Rys. 3) [L. 1]. 
 

 
 

Rys. 3. Próbka C60/C70 + Ni - Topografia powierzchni (3D) (oscylacyjny tryb pracy AFM) 
Fig. 3. Sample C60/C70 + Ni – Surface topography (3D) (tapping mode) 

 
Otrzymane, przy pomocy mikroskopu sił atomowych AFM pracującego w trybie kontaktowym, 

topografie powierzchni warstw fullerenowych (C60/C70 + Ni na Mo) są spłaszczone a „cienkie” 
obiekty znajdujące się prostopadle do podłoża (obiekty wyższe niż szersze lub o większej wysokości 
niż ich średnica) są ścięte (Rys. 4). Tego typu „zniekształceń” obrazu topografii nie odnotowano 
w przypadku wyznaczania topografii powierzchni fullerenowych mikroskopem sił atomowych 
pracującym w modzie oscylacyjnym (Rys. 5). O dużym prawdopodobieństwie zgodności otrzymanych 
obrazów z rzeczywistą topografią powierzchni świadczy zgodność topografii warstw fullerenowych 
(oscylacyjny tryb pracy AFM) otrzymanych przy skanowaniu badanej powierzchni po osi x jak też po 
osi y.  
 

 
 
Rys. 4. Próbka C60/C70 + Ni. Topografia 

powierzchni (3D) (kontaktowy tryb 
pracy AFM) 

Fig. 4. Sample C60/C70 + Ni. Surface topography 
(3D) (contact mode) 

 
 
Rys. 5. Próbka C60/C70 + Ni. Topografia 

powierzchni (3D) (oscylacyjny tryb pracy 
AFM) 

Fig. 5. Sample C60/C70 + Ni. Surface topography 
(3D) (tapping mode) 

 
Na problemy związane z badaniem powierzchni materiałów miękkich czy średnio twardych oraz 

z obrazowaniem obiektów smukłych, ustawionych prostopadle do badanej powierzchni zwracają 
uwagę autorzy wielu prac. 

Przy badaniu powierzchni warstw fullerenowych C60/C70 + Ni przy użyciu AFM pracującego 
w  modzie kontaktowym, duże trudności sprawiał dobór cantilevera, który pozwoliłby na 
zobrazowanie topografii tych warstw. Wielokrotnie, w trakcie zbliżania „miękkiej” sondy do próbki, 
obserwowano sklejanie igły z badaną powierzchnią. Zjawisko to należy tłumaczyć „zassaniem” igły 
przez skondensowane gazy (para wodna, węglowodory, dwutlenek węgla) znajdujące się na badanej 
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powierzchni. Przyklejona do próbki igła uniemożliwiała kontrolę nad siłą oddziaływania między 
sondą a próbką, tym samym obrazowanie powierzchni. Natomiast przesuwanie „twardej” sondy nad 
badaną powierzchnią i jednoczesne utrzymywanie bardzo małej odległości między igłą a próbką 
wymagało zastosowania sił przekraczających siły wiązań atomowych warstw fullerenowych 
i w efekcie prowadziło do uszkodzenia próbki i skrawania jej powierzchni. Częstym zjawiskiem jest 
przenoszenie materiału warstw fullerenowych na igłę. 
 

Badania powierzchni materiałów średnio twardych takich jak fullereny, niektóre polimery, bardzo 
cienkie powłoki czy warstwy ochronne na miękkim podłożu, powłoki w postaci azotku lub dwutlenku 
krzemu powinny być prowadzone przy użyciu mikroskopu sił atomowych pracującego w tapping 
mode (tryb oscylacyjny).  

Kontaktowy tryb pracy należy zastąpić oscylacyjnym gdy: 
− siły oddziaływania igły na próbkę mogą być wystarczające do zniszczenia próbki, 
− igła zbliżona do próbki może zostać „zassana” przez znajdujące się na powierzchni próbki 

skondensowane gazy (niemożliwe obrazowanie powierzchni topografii), 
− badamy obiekty słabo związane z podłożem - igła pracująca w trybie kontaktowym będzie takie 

obiekty przesuwała po powierzchni podłoża. 
 
BADANIA ULTRACIENKICH POWŁOK WYTWARZANYCH 
TECHNIK Ą ELEKTROPLAZMOW Ą – DYSKUSJA I WNIOSKI 

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania procesami chemicznymi zachodzącymi 
pod działaniem plazmy nierównowagowej, które są szeroko stosowanie do powierzchniowej obróbki 
metali i tworzyw organicznych, w procesach wytwarzania obwodów scalonych, ogniw słonecznych, 
powłok uszczelniających folię z polimerów oraz warstw przeciwodblaskowych na elementach optyki. 
Do takich powłok krzemoorganicznych należą cienkie powłoki osadzane na monokryształ krzemu 
(100), z mieszaniny HMDSO+NH3+Ar, techniką elektroplazmową. W procesie wytwarzania tych 
powłok zmieniano temperaturę podłoża.  

Badana ultracienka powłoka, osadzana z mieszaniny gazów HMDSO + Ar + NH3 (40%) 
w temperaturach 150 0C (próbka 047), ma bogatą strukturę tarasową.  

Na Rys. 6–8 przedstawiono topografię badanej powłoki 047 oraz rozkład siły poprzecznej na 
skanowanej powierzchni, przekroje poprzeczne topografii powierzchni i odpowiadające im zmiany 
wartości siły poprzecznej.  
 

a)  

 

b)  

 
 

Rys. 6. Próbka 047: a) topografia powierzchni powłoki (2D), b) rozkład siły poprzecznej 
Fig. 6. Sample 047: a) surface topography of film (2D), b) distribution of lateral force 
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a)  

 

b)  

 
 

Rys. 7. Próbka 047 – topografia powierzchni powłoki: a) przekrój, b) histogram 
Fig. 7. Sample 047 – surface topography of film: a) cross-section, b) histogram 

 
a)  

 

b)  

 
 

Rys. 8. Próbka 047 – rozkład siły poprzecznej: a) przekrój, b) histogram 
Fig. 8. Sample 047 – distribution of lateral force: a) cross-section, b) histogram 

 
Na wykresie siły poprzecznej Fl (Rys. 8a) występują skokowe zmiany wartości siły na progach 

tarasów. Po przejściu progu tarasu wartość siły poprzecznej nie wraca jednak do poprzedniej wartości, 
osiąga inną wartość. Po porównaniu przekroju poprzecznego topografii badanej powierzchni 
z odpowiadającym mu przekrojem rozkładu siły poprzecznej i analizie histogramu rozkładu siły 
poprzecznej można stwierdzić, że zmiany wartości siły poprzecznej są związane ze zmianą własności 
tarciowych na powierzchni próbki 047. Powłoka, wytwarzana techniką elektroplazmową, osadzana 
z mieszaniny HMDSO+Ar+NH3 (40%) przy temperaturze podłoża 150 0C (próbka 047) ma inne 
własności tarciowe na wzniesieniach i inne we wgłębieniach tarasów mikronierówności powierzchni.  

Na Rys. 9–10 pokazano obrazy uzyskane przy pomocy oscylacji z przesunięciem fazowym. 
Wskazują one, że próbka ma inne własności sprężyste na wzniesieniach a inne we wgłębieniach 
tarasów mikronierówności. 

Niejednorodność własności tarciowych i sprężystych powierzchni próbki 047 związana jest 
z procesem osadzania powłoki. Powłoka zawiera substancje organiczne co potwierdza analiza 
chemiczna przeprowadzona za pomocą spektrometru UDS Braga z mikrosondą elektronową firmy 
Cameca.  
 

a)  

 

b)  

 
 

Rys. 9. Próbka 047: a) topografia powierzchni powłoki (2D), b) kontrast fazowy (2D) 
Fig. 9. Sample 047: a) surface topography of film (2D), b) phase contrast (2D) 
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a)  

 

b)  

 
 

Rys. 10. Próbka 047: a) topografia powierzchni powłoki - przekrój, b) kontrast fazowy - przekrój 
Fig. 10. Sample 047: a) surface topography of film – cross-section, b) phase contrast – cross-section 

 
Temperatura osadzania powłok z mieszaniny HMDSO+Ar+NH3 (40%) wpływa na zawartość 

substancji organicznych w powłoce, tym samym na uzyskiwane topografie oraz tribologiczne 
i mechaniczne właściwości badanych warstw.  
 
BADANIA WARSTW OSADZANYCH METOD Ą REAKTYWNEGO ROZPYLANIA 
MAGNETRONOWEGO – DYSKUSJA I WNIOSKI 

Przeprowadzono badania cienkich warstw azotku chromu CrN i supersieci TiN/CrN osadzanych 
metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego na podłożu Si typu n o orientacji <100>. Metoda 
polega na rozpylaniu metali w atmosferze mieszaniny argonu i azotu w urządzeniu LEYBOLD 
L400Sp.  

Warstwa azotku chromu CrN, w przypadku próbki oznaczonej nr 181, wynosi 3,02 nm.  
Zarówno cienka warstwa azotku chromu (próbka nr 181) jak i supersieci, osadzanych metodą 

reaktywnego rozpylania magnetronowego, okazały się trudne w badaniach ze względu na płaską 
strukturę krystalograficzną.  

Na Rys. 11–13 pokazano obrazy uzyskane przy pomocy mikroskopu sił atomowych z opcją 
kontrastu fazowego. Badana cienka warstwa azotku chromu (próbka nr 181) ma płaską strukturę 
krystalograficzną. Widoczne jest na obrazie topografii i kontrastu fazowego pojedyncze wzniesienie.  

Analiza obrazu topografii i kontrastu fazowego wskazuje, że materiał tego pojedynczego 
wzniesienia jest twardszy od materiału podłoża oraz że jest związany strukturalnie z podłożem.  
 
a)  

 

b)  

 

Rys. 11. Próbka 181: a) topografia powierzchni warstwy (3D), b) kontrast fazowy (3D) 
Fig. 11. Sample 181: a) surface topography of film (3D), b) phase contrast (3D) 

 
a)  

 

b)  

 

Rys. 12. Próbka 181: a) topografia powierzchni warstwy (2D), b) kontrast fazowy (2D) 
Fig. 12. Sample 181: a) surface topography of film (2D), b) phase contrast (2D) 
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a)  

 

b)  

 
 

Rys. 13. Próbka 181: a) topografia powierzchni warstwy - przekrój, b) kontrast fazowy - przekrój 
Fig. 13. Sample 181: a) surface topography of film – cross-section, b) phase contrast – cross-section 
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Summary 

Atomic Force Microscopes (AFM) are used for studying surface properties of materials in 
nano-metric scale as well as for performing micro-indents and analyzing the resultant 
micro-deformations. By means of the AFM it is possible to study various specimens, from 
biological to semiconductor, from polymer to magnetic data carriers. The studies can be carried 
out in a broad spectrum of environments, from vacuum to gases, to liquids (also electrolytes). 
The paper presents selected applications of the scanning microscopy in practical engineering. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia korozyjno-mechanicznego wybranych stali 
odpornych na korozję (AISI 430, AISI 420, AISI 321 i AISI 304) w 5% i 10% roztworze H2SO4 oraz 
3,5% roztworze NaCl. Eksperymenty wykonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska 
z węzłem modelowym typu pin-on-disc. Stanowisko zaprojektowano i wykonano w Instytucie Maszyn 
Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. 

W artykule zaprezentowano wyniki badań, które umożliwiają identyfikację elementarnych 
mechanizmów powodujących zużywanie korozyjno-mechaniczne. Szczególną uwagę w artykule 
zwrócono na procesy związane z propagacją mikropęknięć. Przedstawiono przykład zużywania 
delaminacyjnego zaobserwowany w przypadku tarcia w węźle ślizgowym dla stali AISI 304 w 3,5% 
roztworze NaCl przy naciskach rzędu 0,36 MPa i średniej prędkości ślizgania 60 mm/s. 
 
MODEL PROCESU ZUŻYWANIA KOROZYJNO-MECHANICZNEGO 

Zużywanie korozyjno-mechaniczne (tribokorozja) to proces, w którym ubytek materiału następuje 
wskutek jednoczesnych oddziaływań fizykochemicznych i mechanicznych powierzchni 
współpracujących w styku tarciowym [L. 1]. Skutków tego procesu nie można przewidzieć na 
podstawie ogólnej wiedzy o odporności materiału węzła na zużycie wyłącznie mechaniczne 
i wyłącznie korozyjne. W warunkach tribokorozji procesy tarciowe i elektrochemiczne wzajemnie na 
siebie oddziałują, a składowa interakcyjna może stanowić zasadniczą część całkowitego zużycia. 
Autorzy artykułu opracowali model pozwalający prognozować zużycie korozyjno-mechaniczne 
chropowatej powierzchni próbki w węźle ślizgowym typu pin-on-disc [L. 2, 3]. Specyfika modelu 
polega na analizowaniu oddziaływań (mechanicznych i korozyjnych) w odniesieniu do pojedynczych 
występów chropowatości stanowiących rzeczywistą powierzchnię styku. W celu zidentyfikowania 
tego obszaru chropowate powierzchnie próbki i trzpienia modelowane są przez ortogonalny układ 
przylegających do siebie prostopadłościanów. Każdy prostopadłościan odpowiada pojedynczemu 
występowi chropowatości. Model taki (tzw. model pręcikowy) opisano w pracy Nowickiego B. [L. 4] 
i stosowano w modelowaniu strefy styku w pracy Dickrell’a D.J. [L. 5]. Dla numerycznego modelu 
powierzchni przyjęto następującą koncepcję oddziaływania elementarnych mechanizmów 
powodujących zużywanie korozyjno-mechaniczne (Rys. 1). 
 
______________________________ 
* Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych 
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W czasie gdy elementy węzła pozostają w spoczynku ich powierzchnia pokrywa się warstwą 
pasywnych tlenków. Z chwilą rozpoczęcia ruchu, wskutek względnych przemieszczeń, w obszarze 
rzeczywistego styku zachodzi odkształcenie powierzchni prowadzące do usunięcia fragmentu 
materiału podłoża. Na świeżo odsłoniętej powierzchni rozpoczynają się procesy elektrochemiczne 
(początkowo roztwarzanie anodowe później ponowna pasywacja). Następuje utlenianie materiału 
podłoża prowadzące do utworzenia nowej warstwy pasywnych tlenków. Kinetykę tych procesów 
dobrze opisują modele przedstawione w pracy [L. 6]. W procesie zużywania korozyjno-
mechanicznego oddziaływania mechaniczne i korozyjne mają charakter cykliczny. Każde z nich 
zmienia stan powierzchni materiału wpływając w ten sposób na dalszy przebieg procesu zużywania. 
„Dziedziczenie” skutków poprzedniego etapu oddziaływań wykorzystano w modelu do uwzględnienie 
interakcji między tarciem i korozją. 

Do analizy odkształceń i zużycia mechanicznego w styku tarciowym autorzy artykułu zastosowali 
modelu zmęczenia niskocyklowego (opisany w pracach Lazareva G.E. [L. 7] i Kapoor’a A. [L. 8]). 
Wykonane symulacje wskazują, że w przypadku stalowej próbki współpracującej w styku tarciowym 
z twardą, nieodkształcalną przeciwpróbką przy stosunkowo dużych naciskach oderwanie materiału 
podłoża może nastąpić po każdym oddziaływaniu stykowym [L. 2]. W takich warunkach  zużywanie 
korozyjno-mechaniczne powodowane jest zasadniczo korozją równomierną na powierzchni 
odsłoniętej w wyniki mikroskrawania. Taki przebieg procesu obserwowano w pracach [L. 9, 10]. 
W przypadku małych nacisków odkształcenie powierzchni próbki w obszarze rzeczywistego styku nie 
prowadzi zazwyczaj do natychmiastowego oderwania  materiału podłoża. Zgodnie z modelem 
zmęczenia niskocyklowego oderwanie deformowanej objętości następuje po odpowiednio dużej 
liczbie wymuszeń i związane jest z propagacją pęknięcia. Do takiej koncepcji przebiegu procesu 
nawiązują Cherepanov A.G. [L. 11] i Jiang J. [L. 12]. Wspomniani badacze zakładają, że zużycie 
węzła ślizgowego w warunkach jednoczesnych oddziaływań mechanicznych i korozyjnych może 
następować w wyniku propagacji mikroszczeliny w głąb materiału wzdłuż granic elementów 
strukturalnych. W momencie kiedy mikroszczelina osiągnie długość równą krawędzi elementu 
następuje jego oderwanie od podłoża. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Etapy procesu zużywania korozyjno-mechanicznego 
Fig. 1. Material surface destruction stages – corrosive and mechanical wear 

 
Jednym z przypadków zużywania w wyniku propagacji pęknięcia może być zużywanie 

delaminacyjne. Taki mechanizm dla węzła ślizgowego pracującego w środowisku korozyjnym badano 
w pracy Szpunara J.A. [L. 13]. Przy małych naciskach w styku tarciowym nie następuje usuwanie 
warstwy pasywnej. Obecność tej warstwy utrudnia powstawanie szczepień adhezyjnych, 
przyczyniając się do cyklicznego odkształcania warstwy przypowierzchniowej. Rozkład naprężeń 
w warstwie przypowierzchniowej za przemieszczającą się strefą styku występów chropowatości 
sprzyja propagacji pęknięcia w kierunku równoległym do powierzchni tarcia [L. 14, 15]. Dla zajścia 
takiego procesu niezbędna jest inicjacja mikroszczeliny. Według Suh’a N.P. [L. 15] pęknięcie może 
powstać wokół dyslokacji, które przemieszczają się ku powierzchni w trakcie oddziaływań tarciowych 
w węźle ślizgowym. Jeszcze inny mechanizm zaproponowano w pracy [L. 16]. Otóż cykliczne 
odkształcanie powierzchni może powodować wzrost twardości warstwy przypowierzchniowej. 
Umocniona warstwa narasta stopniowo, co sprzyja powstawaniu w jej strukturze dyslokacji mogących 

zużycie mechaniczne zużycie korozyjne 

deformowana objętość mikronierówności SOP – świeżo odsłonięta powierzchnia 
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zainicjować mikropęknięcie. Ponadto gradient twardości sprzyja propagacji pęknięcia w kierunku 
równoległym do powierzchni tarcia. 

W niektórych środowiskach (np. zawierających jony chloru) przy częściowym usuwaniu warstwy 
pasywnej (duży stosunek katody do anody) w wyniku korozji lokalnej mogą powstawać wżery. 
W dnie wżerów w wielu wypadkach inicjowane jest pęknięcie korozyjne. Wynika to głównie 
z działania karbu, którym jest dno wżeru. Karb powoduje wzrost lokalnych naprężeń a działanie 
agresywnego środowiska może sprzyjać pękaniu korozyjnemu. 

Można zatem wyróżnić następujące formy zużywania korozyjno-mechanicznego węzłów 
ślizgowych: 
1. zużycie tarciowe (mikroskrawanie) powodowane działaniem nieodkształcalnych występów 

chropowatości przeciwpróbki i korozja równomierna odsłoniętej powierzchni, 
2. zużycie zmęczeniowe deformowanych występów chropowatości powierzchni próbki i korozja 

równomierna odsłoniętej powierzchni; szczególny przypadek w tym obszarze stanowić może 
zużycie delaminacyjne zwłaszcza w odniesieniu do stali wykazujących skłonność do umocnienia 
w wyniku odkształcenia, 

3. propagacja pęknięcia korozyjno-zmęczeniowego zainicjowanego w dnie wżeru (karbu), będącego 
efektem korozji lokalnej w miejscu usunięcia warstwy pasywnej. 

W celu zidentyfikowania wymienionych wyżej elementarnych mechanizmów składających się na 
zużywanie korozyjno-mechaniczne wykonano serie testów. 
 
STANOWISKO BADAWCZE 

Do przeprowadzenia serii eksperymentów symulujących zużycie korozyjno-mechaniczne 
wykorzystano stanowisko typu pin-on-disc, zaprojektowane i wykonane w Instytucie Maszyn 
Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. W projekcie wykorzystano 
koncepcję przedstawioną w pracy [L. 10]. Obszerny opis stanowiska i metody badań zamieszczono 
w pracy [L. 17]. 

Węzeł modelowy stanowi twardy, nieodkształcalny trzpień, który ślizga się ruchem posuwisto-
zwrotnym po powierzchni próbki wykonanej ze stali wykazującej skłonność do pasywacji. 
Współpraca obu elementów pary ślizgowej odbywa się w środowisku elektrolitycznym. Do badań 
wykorzystano: 
− trzpień wykonany z węglika spiekanego; zakończenie trzpienia ma kształt ściętego stożka o kącie 
wierzchołkowym 40º; średnica płaskiego końca wynosi około 0,5 mm; średnia chropowatość tej 
powierzchni kształtuje się na poziomie Ra = 0,32 µm, 
− próbki w kształcie dysku o średnicy 10 mm i grubości 5 mm; średnia chropowatość powierzchni 
czołowej próbki kształtuje się na poziomie Ra = 1,1 µm. 
Konstrukcja stanowiska umożliwia przemieszczenie trzpienia na odcinku około 6 mm. Ruch 
posuwisto-zwrotny trzpienia uzyskiwany jest przy pomocy mechanizmu mimośrodowego. Trzpień 
może się przesuwać z częstotliwością od 2 do 5 Hz. Do monitorowania zjawisk elektrochemicznych 
wykorzystano układ trójelektrodowy z precyzyjnym czterokanałowym potencjostatem ATLAS 9833. 
Jako elektrodę odniesienia wykorzystano nasyconą elektrodę kalomelową. Funkcję elektrody 
pomocniczej pełni siatka platynowa o wymiarach 20 × 140 mm. 

Po wstępnym przygotowaniu powierzchni próbek (mycie, polerowanie i polaryzacja) 
rozpoczynano zasadniczy test zużyciowy. Po zakończeniu testu dokonywano oceny zużycia 
powierzchni próbek. Jako miarę zużycia przyjęto głębokość śladu zużycia wyznaczaną na podstawie 
pomiarów profilometrycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni styku. 
 
WYNIKI BADA Ń 

Zasadniczym celem badań była identyfikacja wymienionych w opisie modelu trzech 
elementarnych mechanizmów składających się na zużywanie korozyjno-mechaniczne. Eksperymenty 
wykonano dla czterech stali: 
− stal ferrytyczna AISI 430 (16-18% Cr, 0,08% C) o twardości 200 HV0,2, 
− stal austenityczna AISI 321 (17-19% Cr, 9-12% Ni, 0,4-0,7% Ti, 0,08% C) o twardości 

270 HV0,2 (po przesyceniu), 
− stal austenityczna AISI 304 (17-19% Cr, 8-10,5% Ni, 0,07% C) o twardości 300 HV0,2, 
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− stal martenzytyczna AISI 420 (12-14% Cr, 0,6% Ni, 0,16-0,25% C) –w stanie wyżarzonym i po 
hartowaniu (twardość 500 HV0,2). 

Stal AISI 430 wybrano z uwagi na możliwość porównania wyników badań własnych z rezultatami 
otrzymanymi przez Jemmely’ego P. [L. 10]. Wybór pozostałych stali podyktowany był 
zróżnicowaniem pierwotnych właściwości materiałowych (twardość, odporność na korozję i zużycie 
ścierne) mających wpływ na zużywanie korozyjno-mechaniczne. Stale austenityczne AISI 321 
i AISI 304 posiadają wyższą odporność na korozję. Stal martenzytyczną AISI 420 cechuje wysoka 
odporność na zużycie ścierne. W celu umożliwienia oceny porównawczej w badaniach własnych 
zastosowano te samo wymuszenia co w pracy Jemmely’ego P. [L. 10]: 
− naciski jednostkowe rzędu 8 i 45 MPa; stosowane obciążenie trzpienia odpowiednio 1,57N i 9N,  
− potencjał polaryzacji odpowiadający początkowi zakresu pasywnego; w tych warunkach 

spodziewano się najintensywniejszych oddziaływań elektrochemicznych. 
Pierwszą serię badań wykonano dla stali AISI 430, AISI 304 i AISI 420 (po hartowaniu) w 0,5M 

roztworze H2SO4 (stężenie 5%). Wyniki badań zamieszczono w Tabeli 1. Intensywność zużywania 
wyrażono jako przyrost głębokości zużycia odniesiony do jednego przemieszczenia trzpienia. Na 
Rys. 2 przedstawiono przykładowy ślad zużycia dla stali AISI 420 (zdjęcie mikroskopowe 
powierzchni dna rowka oraz kształt profilu). Brak wyraźnych odkształceń plastycznych może 
świadczyć, że zużycie mechaniczne w styku tarciowym determinowane jest mikroskrawaniem podłoża 
lub tylko usuwaniem warstw pasywnych (zużycie chemiczno-mechaniczne). Brak wżerów wskazuje 
również na korozję równomierną świeżo odsłoniętej powierzchni. Przedstawione ilustracje świadczą, 
że w analizowanych warunkach zużywanie korozyjno-mechaniczne następuje w wyniku korozji 
równomiernej powierzchni odsłoniętej przez mikroskrawanie (wariant 1 współdziałania mechanizmów 
niszczących opisanego na wstępie modelu obliczeniowego). 
 
Tabela 1. Wyniki badania zużycia korozyjno-mechanicznego dla nacisków 45 MPa 
Table 1. Results of tests corrosive and mechanical wear for applied pressure 45 MPa 
 

Szybkość zużywania 
zcal [nm/cykl] Stal 

Potencjał 
[mV] 
(SCE) zakres średnia 

430 -86 1,00-2,30 2,07 
304 100 1,40-1,81 1,60 
420 100 1,35-1,75 1,54 

 
Druga grupa testów miała na celu zidentyfikowanie warunków, w których proces zużywania 

korozyjno-mechanicznego (w skojarzeniu pin-on-disc) może być determinowany rozwojem 
mikroszczeliny w głąb materiału próbki równolegle do powierzchni styku (tarcia). Za istotne czynniki 
umożliwiające taki przebieg procesu zużywania uznano: 
− lokalne formy korozji powodujące powstawanie wżerów (karbów), 
− małe naciski i mało agresywne środowiska sprzyjające kumulacji odkształceń prowadzącej do 

zużycia zmęczeniowego lub delaminacji.  
Wykonano trzy serie testów. Pierwszą serię testów wykonano dla stali AISI 420 (12-14% Cr, 

0,2%C) w stanie wyżarzonym. Oczekiwano, że wysoka zawartość węgla (powyżej 0,2%) będzie 
sprzyjała korozji międzykrystalicznej. Badania wykonano w 10% roztworze H2SO4 dla potencjału 
początku obszaru pasywnego (0 mV(SCE)). Trzpień wykonywał 17000 przemieszczeń 
z częstotliwością 2 Hz i obciążeniem 9N (45MPa). Na rysunku 3 przedstawiono przykładowy ślad 
zużycia. Liczne i dość głębokie wżery wskazują na istnienie lokalnych ogniw intensywnej korozji. 
Oddziaływaniom takim może sprzyjać miejscowe usuwanie warstw pasywnych oraz niejednorodności 
na powierzchni.  

Druga seria testów dotyczyła zużywania korozyjno-mechanicznego stali AISI 321 w 3,5% 
roztworze NaCl. Stale austenityczne w roztworach zawierających Cl- wykazują skłonność do korozji 
wżerowej i kruchego pękania. Testy wykonano stosując polaryzację potencjałem odpowiadającym 
końcowi obszaru pasywacji (0 mV(SCE)). Trzpień wykonywał 14000 przemieszczeń z częstotliwością 
2 Hz i obciążeniem 9 N. Po zakończeniu testów na powierzchni śladu zużycia obserwowano liczne 
wżery. Wżery powstały mimo, że zastosowany potencjał (wyższy od potencjału całkowitej 
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repasywacji wżeru wynoszącego –90 mV(SCE)) nie sprzyjał powstawaniu nowych „otworów”. 
Zastosowana polaryzacja umożliwiała jedynie rozwój już istniejących wżerów. W tych warunkach 
czynnikiem inicjującym lokalną korozję mogło być miejscowe usunięcie warstwy pasywnej (skutek 
działania trzpienia). Na rysunku 4 przedstawiono zdjęcie mikroskopowe zgładu wykonanego wzdłuż 
śladu zużycia. 

W żadnym z prezentowanych przypadków (Rys. 3, 4) w obszarze dna wżeru nie zaobserwowano 
pęknięć. Według Surowskiej B. [L. 18] pękanie naprężeniowe i zmęczeniowe wywołane są głównie 
naprężeniami w makroskali występującymi w całej objętości i współmiernymi z wielkością elementu. 
Naciski odpowiadające odkształceniom sprężystym nie prowadzą do powstania pęknięć materiału 
a jedynie sprzyjają korozji ogólniej naruszając ciągłość warstw pasywnych. 
 

  
 
Rys. 2. Ślad zużycia dla stali AISI 420: a) zdjęcie mikroskopowe powierzchni, b) profil, (0,5M H2SO4, 

100 mV(SCE), 8 MPa, 5 Hz, 27000 przemieszczeń) 
Fig. 2. Wear scars of AISI 420 a) optical micrographs, b) profil(0,5M H2SO4, 100 mV(SCE), 8 MPa, 5 Hz, 

27000 strokes) 
 

 
 

Rys. 3. Zgład wzdłuż śladu zużycia dla stali AISI 420 (10% H2SO4; – 350 mV(SCE), 45MPa, 2Hz; 20000 
przemieszczeń) 

Fig. 3. Micrograph from the cross-section of the wear scars of AISI 420 (10% H2SO4; – 350 mV(SCE), 
45MPa, 2Hz; 20000 strokes) 

 
Trzecia seria testów dotyczyła identyfikacji zużycia delaminacyjnego. W tym celu wykonano 

badania stali austenitycznej AISI 304 wykazującej zdolność do umocnienia w wyniku odkształcenia. 
Testy zrealizowano w 3,5% roztworze NaCl. Zastosowano mniej agresywne środowisko 
(w porównaniu z 0,5M roztworem H2SO4), aby w wyniku procesów elektrochemicznych nie 
następowało usuwanie odkształcanej warstwy. Po próbach przy nacisku rzędu 0,36 MPa i prędkości 
0,06 m/s (5 Hz) na powierzchni tarcia zaobserwowano cząstki zużycia w postaci „łusek” 
charakterystycznych dla zużywania delaminacyjnego (Rys. 5). Zdjęcie zgładu wykonanego wzdłuż 
śladu zużycia ilustruje propagację pęknięcia równolegle do powierzchni tarcia i oddzielanie warstwy 

a b
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materiału próbki. Stwierdzono również wyraźny wzrost twardości w obszarze dna rowka (śladu 
zużycia) – od 290 HV0,5 do 384 HV0,5. Proces stopniowego tworzenia umocnionej warstwy (zgodnie 
z koncepcją przedstawioną w pracy [L. 16]) sprzyja powstawaniu dyslokacji, inicjowaniu w ich 
obszarze pęknięcia i propagacji szczeliny równolegle do powierzchni tarcia. Czynnikiem 
umożliwiającym rozwój pęknięcia jest odpowiedni rozkład naprężeń w warstwie 
przypowierzchniowej za przemieszczającą się strefą styku występów chropowatości. 
 

 
 

Rys. 4. Wżer na powierzchni stali AISI 321 – zgład wzdłuż śladu zużycia (3,5% NaCl, 0 mV(SCE), 
45 MPa, 2 Hz, 14000 przemieszczeń) 

Fig. 4. Pit into the sample of AISI 321 – micrograph from the cross-section of the wear scars (3,5% NaCl, 
0 mV(SCE), 45 MPa, 2 Hz, 14000 strokes) 

 

 
Rys. 5. Ślad zużycia dla stali AISI 304 – zużycie delaminacyjne (3,5% NaCl; -120 mV(SCE), 0,36 MPa; 

5 Hz, 94000 przemieszczeń) 
Fig. 5. Wear scars of AISI 304 – delamination (3,5% NaCl; -120 mV(SCE), 0,36 MPa; 5 Hz, 94000 strokes) 
 
 
ZAKO ŃCZENIE 

Wykonane badania wskazują, że zużywanie korozyjno-mechaniczne stali odpornych na korozję 
w węźle ślizgowym typu pin-on-disc może być determinowane: 
1. zużyciem tarciowym (mikroskrawanie) i korozją równomierną odsłoniętej powierzchni, 
2. zużyciem zmęczeniowym deformowanych występów chropowatości powierzchni i korozją 

równomierną odsłoniętej powierzchni; w szczególnym przypadku (stale podatne na umocnienie 
w wyniku odkształcenia) zużyciem delaminacyjnym. 
Opracowany przez autorów artykułu model obliczeniowy zużywania korozyjno-mechanicznego 

pozwala właściwie prognozować wpływ wymuszeń zewnętrznych (stosowane naciski i charakter 
środowiska korozyjnego) na przebieg procesu – identyfikacja dominującego mechanizmu. 
O skuteczności symulacji decyduje przede wszystkim numeryczny model powierzchni chropowatej. 
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Summary 

The paper presents results of tests of corrosive and mechanical wear of different kinds of 
stainless steel (AISI 430, AISI 420, AISI 321 i AISI 304) in solution of 0.5M H2SO4 and in 
solution of 3.5% NaCl. The experiments were carried out on a technical stand with a model pair 
type pin-on-disc. The stand was designed and implemented in the Institute of Machines and 
Motor Vehicles of Poznań University of Technology.  

The paper presents partial results of tests. The selected results enable to identify elementary 
mechanism of corrosive and mechanical wear. In this article the core issue is the crack 
propagation. The example of delamination in case of friction in sliding pair for the steel AISI 
304 in solution of 3.5% NaCl at pressure 0,36 MPa and mean sliding speed 60 mm/s was shown. 
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ZNACZENIE BŁ ĘDÓW USTAWIENIA OPRAW ŁO ŻYSKOWYCH 
WAŁU TRZYPODPOROWEGO DLA TRWAŁO ŚCI ŁOŻYSKOWANIA 

 
THE MEANING OF ERRORS IN SETTING BEARING CASES 
OF A THREE-BEARING SHAFT FOR BASIC RATING LIFE 

OF A BEARING SYSTEM 
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Streszczenie 

W układach napędowych maszyn i urządzeń bardzo często występują długie wały napędowe, które 
wymagają osadzenia na kilku podporach. Dlatego też ustalenie wpływu dokładności wykonania 
i montażu oraz warunków pracy łożysk na ich trwałość jest bardzo istotne. W artykule podjęto próbę 
określenie wpływu niewspółosiowości łożyska środkowego na trwałość łożyskowania wału 
trzypodporowego, uwzględniając przy tym luzy w łożyskach i sprężyste przemieszczenia w łożyskach. 
Opisano model fizyczny ułożyskowanego wału oraz sposób rozwiązania zagadnienia. Wyniki obliczeń 
przedstawiono w postaci wykresów. 
 
WSTĘP 

Układ złożony z wału i trzech łożysk jest układem statycznie niewyznaczalnym. Na wielkość 
obciążenia podpór (czyli łożysk) ma wpływ, oprócz obciążeń zewnętrznych, również sztywność wału 
i sztywność łożysk. 

Uwzględnia się przy tym fakt, że punkty podparcia umownej linii wału (wyznaczone 
przez wewnętrzne pierścienie łożysk) mogą nie leżeć na jednej prostej z powodu błędów 
ustawienia opraw łożyskowych. Ponadto punkty te mogą przemieszczać się podczas pracy 
łożyskowania na skutek: a) luzów w łożyskach, b) sprężystych przemieszczeń w łożyskach. 

Sprężyste przemieszczenia w łożyskach wynikają ze sprężystych odkształceń w miejscach styku 
elementów tocznych z pierścieniami Na Rys. 1a jest przedstawiona linia wału w położeniu 
nominalnym (w osi opraw idealnie współosiowych). Jednocześnie są schematycznie oznaczone luzy 
w łożyskach ∆rA,  ∆rB i ∆rC. Na Rys. 1b jest przedstawiona w uproszczeniu linia ugięcia wału 
obciążonego. Jak widać, na przemieszczenie linii wału w każdym łożysku składa się 1/2 luzu 
łożyskowego oraz ugięcie sprężyste tego łożyska. 

Opisane przemieszczenia robocze nakładają się na wstępne przemieszczenia, wynikające z błędu 
ustawienia opraw łożyskowych. Błąd ten jest wprowadzony do dalszych rozważań w postaci 
niewspółosiowości łożyska środkowego z linią ustanowioną przez łożyska skrajne. 
 
______________________________ 
* Politechnika Łódzka, Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej, al. Politechniki 6, 

90-92 Łódź, tel. 42 6313529, e-mail: andra@p.lodz.pl 
** Politechnika Łódzka, Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej, al. Politechniki 6, 
 90-92 Łódź, tel. 42 6313514, e-mail: jarka@p.lodz.pl 
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Łożyska modelowane na Rys. 1 zachowują się jak przeguby, tzn. nie przeciwstawiają się zginaniu 
wału. W rzeczywistości ugięcia kątowe wału w podporach są przyczyną powstawania odchyleń 
kątowych pierścieni wewnętrznych względem zewnętrznych. 

Przemieszczenia zachodzące w wale i w łożyskach są ze sobą sprzężone: przesunięcia 
promieniowe w łożyskach odpowiadają ugięciom wału na podporach, zaś odchylenia  kątowe 
pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego są równe kątom ugięcia wału na podporach. 
W wyniku tych odchyleń w łożyskach powstają momenty gnące reakcyjne, przedstawione 
w uproszczeniu na Rys. 2. 
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Rys. 1. Uproszczona ilustracja linii ugięcia wału 
Fig. 1. Simplified graph of a shaft deflection line 
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Rys. 2. Uproszczona ilustracja odchyleń kątowych w łożyskach 

Fig. 2. Simplified graph of angular misalignments in bearings 
 

Te reakcyjne momenty gnące, większe zazwyczaj w łożyskach skrajnych, przeciwdziałają 
uginaniu się wału. Tak więc w ogólnym ujęciu wał jest poddany następującym obciążeniom: 
− siły zewnętrzne (zgodnie z Rys. 1), 
− siły reakcyjne podpór Rxa, Rya, Ryb, Ryc, 
− momenty reakcyjne podpór Mga, Mgb, Mgc, 
co zilustrowano na Rys. 3. 

Wszystkie wymienione obciążenia są uwzględnione w równaniach statyki, będących podstawą 
programu obliczeniowego. 
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Rys. 3. Ilustracja rozważanych obciążeń wału 
Fig. 3. Illustration of the discussed shaft loadings 
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Wartości sił reakcyjnych promieniowych Ry każdej podpory zależą nie tylko od rozkładu obciążeń 
zewnętrznych i sztywności wału, ale również od sprężystości promieniowej podpór, albowiem ugięcia 
podpór powodują zmianę linii ugięcia wału. Z tego samego powodu również wartość momentów 
gnących reakcyjnych są zależne od sprężystości promieniowej podpór. 

Sprężystość promieniową można zdefiniować jako stosunek promieniowej siły działającej na 
łożysko do promieniowego sprężystego przesunięcia pierścienia wewnętrznego względem 
zewnętrznego licząc od wykasowania luzu. Promieniowe sprężyste przesunięcia pierścieni 
wewnętrznych względem zewnętrznych są równoznaczne ze wspomnianym wcześniej pojęciem ugięć 
sprężystych w łożyskach. Analogicznie definiuje się sprężystość osiową. 

Rozwiązanie jest utrudnione przez to, że sprężystość łożyska nie jest parametrem stałym ani nawet 
liniowo zależnym od obciążenia, szczególnie w wypadku obciążenia złożonego. Nie jest więc 
możliwe analityczne określenie ugięć w funkcji obciążeń w ogólnym wypadku. 
 
MODEL FIZYCZNY 

Wał maszynowy, wykonany ze stali, jest podparty na trzech łożyskach tocznych. Wał może mieć 
zmienny przekrój, tzn. może składać się z szeregu odcinków o kształcie cylindrycznym. Wał jest 
sprężysty, a związek obciążenia i ugięcia wynika z powszechnie znanego równania linii ugięcia wału. 
Łożyska wału, to łożyska kulkowe zwykłe (jednorzędowe). Łożyska są sprężyste, a związek 
obciążenia łożyska z jego odkształceniem kontaktowym jest opisany w dalszej części artykułu. 
Osiowe obciążenie wału jest przejmowane przez pierwsze łożysko od lewej strony. Tym samym jest 
to łożysko ustalające. 

Założenia upraszczające: 
− problem jest rozpatrywany statycznie (pominięte są siły i zmiany sił powodowane ruchem 
obrotowym wału i wewnętrznych części łożysk), 
− obciążenie wału występuje w jednej płaszczyźnie osiowej, a jest reprezentowane przez siły 
składowe w kierunku promieniowym x i osiowym y, 
− nie uwzględnia się żadnych błędów kształtu kulek ani pierścieni łożyska, 
− odkształcenia sprężyste łożysk rozważa się tylko w miejscach styku części tocznych 
z pierścieniami (swobodne powierzchnie pierścieni zachowują kształt cylindryczny), 
− pominięte zostały luzy związane z pasowaniami łożysk. 
 
SPOSÓB ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA 

Ze względu na wzajemne uzależnienie rozpatrywanych wielkości (odkształceń i obciążeń w wale 
i w łożyskach) oraz brak możliwości obliczenia wprost składowych przemieszczeń w łożysku 
w zależności od obciążenia, przyjęto postępowanie iteracyjne, w które można wyróżnić następujące 
kroki: 

1. W pierwszym kroku są obliczone wstępne (początkowe) wartości reakcji podpór i wstępne 
(początkowe) wartości kątów ugięcia wału w podporach, bez uwzględnienia podatności łożysk 
i momentów gnących w łożyskach (Rys. 4). Do wyznaczania reakcji podpór i orientacyjnych linii 
ugięci wału zastosowano metodę superpozycji [L. 1, 2]. 
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Rys. 4. Obciążenie wału i jego linia ugięcia, przyjmowana w pierwszym kroku 

Fig. 4. Shaft loading and its bending line assumed in the first step 
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2. W drugim kroku są określone przemieszczenia sprężyste w łożyskach i momenty reakcyjne 
łożysk przy ich obciążeniach wstępnych i wstępnych parametrach linii ugięcia wału (według 
punktu 1). Nie jest możliwe bezpośrednie wyznaczenie przemieszczeń sprężystych w łożysku na 
podstawie jego obciążenia, szczególnie przy obciążeniu złożonym. Wynika to stąd, że nie jest znana 
liczba kulek przenoszących obciążenie, ani kąt działania poszczególnych kulek. Wobec tych trudności 
przyjęto następujący przebieg rozwiązania zagadnienia przedstawiony w [L. 3] i wykorzystany 
w [L. 4, 5, 6, 7]: 
− zakłada się próbne wielkości przemieszczeń w łożysku (tzn. wartości wzajemnych przesunięć 
i odchyleń kątowych pierścieni wewnętrznych względem zewnętrznych), 
− na podstawie przemieszczeń określa się odkształcenia sprężyste w styku kulek z bieżniami, 
− znając te odkształcenia, wyznacza się siły oddziaływania między kulkami a bieżniami, 
− siły te, wraz z ich kierunkami, są podstawą do obliczenia wypadkowych sił i momentów 
działających między pierścieniami łożyska, czyli jednocześnie zewnętrznych sił i momentów 
działających na łożysko, 
− na podstawie sił działających w styku kulek z bieżniami oblicza się zastępcze obciążenie łożyska, 
− korelując odpowiednie wartości zewnętrznych sił i momentów z odpowiednimi obciążeniami 
zastępczymi otrzymuje się zależność obciążenia zastępczego od zewnętrznych obciążeń łożyska. 

3. W trzecim kroku są określone końcowe wartości reakcji podpór i końcowe parametry linii 
ugięcia wału z uwzględnieniem przemieszczeń sprężystych w łożyskach i momentów reakcyjnych 
łożysk oraz z uwzględnieniem niewspółosiowości łożyska środkowego (Rys. 5). 
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Rys. 5. Obciążenie wału i jego linia ugięcia, przyjmowane w trzecim kroku obliczeń 

Fig. 5. Shaft loading and its deflection line assumed in the first step of calculations 
 

Określenie obciążenia podpory „C” i kątów ugięć wału na podporze „A” i „B” odbywa się na 
zasadzie fikcyjnego wstecznego przesunięcia ugięcia podpory „C”, którego wartość wynika z: 

1) skompensowania ugięcia yL, 
2) poprawki ∆’y, równej niewspółosiowości łożyska C (dodatnia, gdy niewspółosiowość jest 

zgodna z kierunkiem osi y (Rys. 7)), 
3) poprawki ∆”y , uwzględniającej różnicę luzów wewnętrznych w łożyskach skrajnych (Rys. 6). 
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Rys. 6. Graficzne przedstawienie poprawki ∆”y  
Fig. 6. Graphic presentation of ∆”y correction 
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W procesie iteracyjnym metodą kolejnych przybliżeń dochodzi się do zgodności obciążeń 

i odkształceń w wale i w łożyskach. Poprzez kolejne korekty wszystkich składowych przemieszczeń 
pierścieni wewnętrznych względem zewnętrznych w łożyskach dąży się do takich wartości sił 
i momentów reakcyjnych łożysk, które w analizie  statyki wału odpowiadają ugięciom wału zgodnie 
z przemieszczeniami w łożyskach. 

Na podstawie przedstawionej metody postępowania został zbudowany program komputerowy do 
obliczenia kątów działania kulki, odkształceń stykowych, obciążeń styku i ciśnień stykowych 
w poszczególnych położeniach kulki oraz trwałości zmęczeniowej łożyska z uwzględnieniem 
faktycznego widma obciążenia kulek łożysk wału trzypodporowego. 

Dla przykładu wykonano obliczenia wpływu niewspółosiowości łożyska środkowego na trwałość 
łożysk dla prostego łożyskowania zilustrowanego na Rys. 7. Do obliczeń przyjęto łożyska z luzem 
z grupy N (przyjęto wartość ∆r=13µm). 
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Rys. 7. Przykład łożyskowania przyjętego do obliczeń 

Fig. 7. An example of a bearing used for calculations 
 
 

WYNIKI 

Wpływ niewspółosiowości łożyska środkowego, wynoszącej odpowiednio -60µm, -20µm, -10µm, 
0µm, 10µm, 20µm, 60µm, przedstawiono na Rys. 8. Na podstawie wyników można stwierdzić, że 
niewspółosiowość łożyska środkowego ma istotny wpływ na trwałość łożyskowania w przyjętym 
układzie obliczeniowym. 

Trwałości łożysk otrzymanych z uwzględnieniem niewspółosiowości różnią się zasadniczo od 
trwałości otrzymanych bez uwzględnienia tej niewspółosiowości. Różnice te zależą od zwrotu 
niewspółosiowości. Jeśli za dodatni zwrot niewspółosiowości przyjmiemy taki, jaki jest zgodny ze 
zwrotem linii ugięcia wywołanej przez promieniowe obciążenia wału, to przy dodatnim wzroście 
niewspółosiowości łożyska środkowego (w przyjętym układzie współrzędnych) wzrasta jego trwałość, 
a maleje trwałość łożysk pozostałych. Natomiast przy ujemnym wzroście niewspółosiowości łożyska 
środkowego spada jego trwałość, a wzrasta trwałość pozostałych łożysk. Naturalnie dotyczy to małych 
niewspółosiowości, na poziomie realnym technicznie. 
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Rys. 8. Trwałość L10 łożysk kulkowych dla różnych niewspółosiowości łożyska C. Linia ciągła – 

wg obliczeń własnych, linia kreskowa – wg obliczeń katalogowych 
Fig. 8. Basic rating life L10 of roller bearings with different misalignments of C bearing. Solid line – according 

to the author’s calculations, dashed line – according to catalogue calculations 
 

Program komputerowy, którego istotę powyżej opisano, może być wykorzystany do obliczenia 
trwałości łożysk wału trzypodporowego przy dowolnych parametrach geometrycznych i obciążeniach. 
 
LITERATURA 

1. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 2000. 
2. Twardosz F.: Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1983. 
3. Andreason S.: On load distribution in rolling bearing with special reference to the influence of 

bearing misalignment. Praca doktorska, Chalmers University, Göteborg, 1973. 
4. Kaczor J., Raczyński A.: Trwałość zmęczeniowa łożysk kulkowych zwykłych z uwzględnieniem 

luzu łożysk i ugięcia wału trzypodporowego. Przegląd Mechaniczny 3, 2007, s. 17-20. 
5. Kaczor J., Raczyński A.: Wpływ sprężystości podpór na trwałość łożyskowania wału 

trzypodporowego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2 (150), 2007, s. 121-129. 
6. Kaczor J., Raczyński A.: Wpływ współczynnika przylegania na naprężenia kontaktowe łożysk 

wału trzypodporowego. Materiały XXIII  Sympozjon PKM. WNT Warszawa 2007. 
 
 
Summary 

The purpose of this work is to obtain the method of calculation of basic rating life in three-
support bearings system, including the shaft deflection, bearings misalignment, deformations of 
bearings elements and bearing reactive moments. The following reciprocal influences are taken 
into account: the shaft deflection affects the angular misalignment of bearing rings, but on the 
other hand, the bearings reactive moments, caused by angular misalignment, changes the shaft 
deflection. 
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Streszczenie 

W referacie przedstawiono prace badawcze i projektowe z zakresu szeroko pojętej inżynierii 
biomechanicznej, prowadzone od przełomu lat 80 i 90-tych ubiegłego stulecia do chwili obecnej 
w zespole Katedry Konstrukcji Precyzyjnych. 
 
 

Zespół Katedry Konstrukcji Precyzyjnych (wcześniej - Zakładu Geometrii Wykreślnej i Rysunku 
Technicznego w Instytucie Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej), już na przełomie lat 80 
i 90-tych ubiegłego stulecia, włączył się pioniersko w nurt prac badawczych i projektowych z zakresu 
szeroko pojętej inżynierii biomechanicznej. Początkowo były to wyłącznie prace badawcze, później 
− prace seminaryjne, przejściowe, dyplomowe oraz prace kwalifikacyjne. Tematyka tych prac 
obejmuje swym zakresem głównie projekty urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na 
bazie opracowywanych projektów wykonywano modelowe stanowiska, na których prowadzono 
badania związane z tribologicznymi aspektami pracy naturalnych i sztucznych węzłów tarcia. 

Jednymi z pierwszych w tym zakresie były, w Zakładzie GW i RT, badania wpływu oporów ruchu 
w łożyskach zawiesia na czułość i dokładność pozycjonowania lamp chirurgicznych (Rys. 1). Dla 
potrzeb badawczych uchwyt 4 (Rys. 1), za pomocą którego lampa mocowana jest do sufitu, został 
połączony ze specjalnie zaprojektowaną ramą [L. 1, 2, 3]. Dzięki temu lampa mogła być dokładnie 
wypoziomowana, a zastosowanie prostego układu z nakrętką rzymską 2 pozwalało na płynną zmianę 
kątowego położenia zawiesia lampy w sposób ciągły, co było niezbędne dla prawidłowego 
przeprowadzenia pomiarów. 

Wymagania stawiane łożyskom zawiesia lamp chirurgicznych sprowadzają się do zapewnienia 
dokładnego pozycjonowania strumienia świetlnego, stabilnej pracy z małymi oporami ruchu, na 
drodze kątowej 100º. Podczas zabiegu wykorzystywany jest znacznie mniejszy zakres regulacji. 
Prędkości opuszczania i podnoszenia są uwarunkowane czasem trwania ruchu - rzędu 6 s i wynoszą 
około V5 = 0,0016 m/s, V7 = 0,045 m/s. Podczas pracy zawieszenia częste są przypadki zacierania 
powierzchni roboczych. Obserwuje się także intensywne wycieranie i łuszczenie powierzchni 
sworznia 8, spowodowane występowaniem tarcia technicznie suchego i dużymi naciskami. Przy braku 
smaru występuje utrata płynności ruchu i układ pracuje ruchem przerywanym [L. 2]. 
______________________________ 
* Politechnika Łódzka, Katedra Konstrukcji Precyzyjnych, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 
 90-924 Łódź, tel. 42 6312249, e-mail: janbur@p.lodz.pl 
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Schemat łożysk 5, 7 (z rysunku obok) zawiesia 
lampy chirurgicznej wytwarzanej przez FAMED, 
1 - sworzeń, 2, 3 - wodzik, 4 - obudowa, 5 - czop, 

6 - sprężyna, 7, 8 - przesuwka 
 

Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego; 1 - rama mocująca przyrząd do ściany, 2 - nakrętka rzymska, 
3 - płyta mocująca uchwyt lampy, 4 - uchwyt lampy, 5, 7 - zespół łożysk, 6 - ramię poziome, 
8 - ramię pionowe. 9 - przegub 

Fig. 1. The DIAGRAM of the research stand; 1 - the frame fixing the device to the wall, 2 - right and left nut, 
3 - the plate fixing the device on the wall, 4 - lamp grip, 5, 7 - the set of bearings, 6 - the horizontal arm, 
8 - the vertical arm 9 - joint 

 
Czterokołowy przyrząd do wspomagania chodzenia osób z porażeniem mózgowym (Rys. 2) został 

zaprojektowany w Zakładzie Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego dla Ośrodka Opieki 
Osób z Porażeniem Mózgowym [L. 10]. Przyrząd nie posiada własnego napędu. Pozwala prowadzić 
czynną rehabilitację ruchową osobom z porażeniem mózgowym Opracowanie konstrukcji 
poprzedzono analizą oporów ruchu jakie musi pokonywać poruszający się w przyrządzie 
niepełnosprawny pacjent. Analiza dotyczyła oporów ruchu łożysk zamontowanych w przyrządzie, 
a także oporów ruchu w naturalnych łożyskach (stawach) niepełnosprawnego pacjenta. 
 

 

 
 

Rys. 2. Przyrząd do chodzenia dla osób z porażeniem mózgowym. 1 - mini pulpit świetlno-dźwiękowy, 
2 - pulpit podpierający pacjenta obity miękką tapicerką, 3 - zaciski pozycjonujące, 4 - stalowa 
rama wykonana z rurek cienkościennych, 5 - skrętne koła jezdne [L. 10] 

Fig. 2. The device for walking for people with the cerebral palsy. 1 - mini light and sound control desk, 2 - the 
control desk supporting the patient, covered with soft upholstery 3 - positioning clamps, 4 - a steel 
frame made of thin-walled tubes, 5 - torsional road wheels [L. 10] 
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Podobną analizę oporów przeciw ruchowi przeprowadzono przystępując do zaprojektowania 
przyrządu do chodzenia w miejscu (Rys. 3). 
 

                     
a)           b) 

 
Rys. 3. Przyrząd do chodzenia w miejscu: a) widok ogólny, b) widok podczas pracy, 1 - statyw, 

2 - uchwyt, 3 - półka na stopy [L. 8] 
Fig. 3. Stepper: a) general view, b) view during exercising, 1 - the stand, 2 - the grip, 3 - the shelf for feet 

[L. 8] 
 

Przyrząd do prowadzenia rehabilitacji kończyn przy całkowitym lub częściowym niedowładzie 
(Rys. 4, 5), został zaprojektowany w celu ułatwienia rehabilitacji kończyn dolnych osób 
niepełnosprawnych lub osób, które są przewlekle unieruchomione na dłuższy czas i wymagają 
rehabilitacji utrzymującej sprawność narządów ruchu [L. 7]. Przyrząd pozwala na prowadzenie 
rehabilitacji czynnej i biernej ze wspomaganiem podnoszenia kończyn zarówno przy ingerencji partii 
mięśniowych jak i przy całkowitym bezwładzie, służy zatem do usprawniania poprzez rehabilitację 
bierną mięśni i naturalnych stawów człowieka. Przyrząd jest urządzeniem uniwersalnym obejmującym 
rehabilitację profilaktyczną, okres pooperacyjny w salach szpitalnych oddziału ortopedii i salach 
przeznaczonych do rehabilitacji.  Dzięki  uproszczonej budowie, mechanizm podnoszenia może być 
umieszczony na dowolnym stelażu, co pozwala na łatwe przystosowanie pomieszczenia 
i przeszkolenie obsługi. Przyrząd może także służyć do rehabilitacji kończyn górnych. 
 

a)  

 

 

 

b)  
 
 

c)  
 

 
Rys. 4. Przyrząd rehabilitacyjny umożliwiaj ący podnoszenie kończyn -schemat przyrządu z własnym 

stelażem [L. 7]: a), b) ruch podnoszenia w stawie biodrowym, c) ruch podnoszenia w stawie 
kolanowym 

Fig. 4. Rehabilitation device that makes it possible to lift the limbs – the diagram of a device with the frame 
[L. 7]: a), b) lifting motion in the hip joint, c) lifting motion in the knee joint  
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Wózek inwalidzki z własnym napędem i podnoszonym siedziskiem (Rys. 6), umożliwia osobie 
niepełnosprawnej samodzielne korzystanie z wyższych partii mebli, np. regałów, dzięki zastosowaniu 
podnoszonego siedziska. Wózek zaopatrzony był w napęd elektryczny, na każde koło z osobna, co 
umożliwia łatwe manewrowanie wózkiem. Wózek ma również możliwość odłączenia napędu. 
Staranny dobór parametrów napędów jazdy i podnoszenia  poprzedzono gruntowną analizą oporów 
tarcia. 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Przyrząd rehabilitacyjny – mechanizm 

podnoszenia kończyn dolnych [L. 7] 
Fig. 5. Rehabilitation device – mechanism for 

lifting of the lower limbs [L. 7] 
 

 
 

 
 

Rys. 6. Wózek inwalidzki z własnym napędem i podnoszonym siedziskiem [L. 9] 
Fig. 6. The wheel-chair with the self drive and lifted seat [L. 9] 

 
Obok pomocy w ułatwianiu ruchów bardzo ważnym jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym 

poczucia ich pełnej wartości i przydatności na rzecz otoczenia, np. poprzez wykonywanie pracy 
zawodowej na równi z ludźmi zdrowymi. Praca i kontakty z ludźmi zdrowymi poza domem 
pozytywnie wpływają na rehabilitację psychiczną. Aby umożliwi ć podjęcie pracy w zakładzie należy 
adaptować pomieszczenia i stanowiska pracy (obsługiwane przez niepełnosprawnych) (Rys. 7) oraz 
przygotować sale rehabilitacyjne (Rys. 8). 

Adaptacja stanowiska pracy wymaga przeanalizowania schorzenia osoby, która będzie z niego 
korzystać, określenia sposobu przemieszczania się pomiędzy stanowiskiem a np. salą rehabilitacyjną. 
Uwzględniając zakres wykonywanych prac i warunki otoczenia stanowisko pracy powinno 
gwarantować minimalizację wysiłku i ograniczyć zakres roboczych ruchów. 

Rehabilitacja w przemyśle jest – ujmując najogólniej – czynnikiem stymulującym poprawę stanu 
zdrowia pracowników i przywracającym im zdolności do pracy. Przemysłowe sale rehabilitacyjne 
podlegają tym samym kryteriom bezpieczeństwa sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, co sale 
zajmujące się tylko i wyłącznie rehabilitacją niepełnosprawnych w placówkach służby zdrowia. 

 
Urządzenie wspomagające chodzenie osób z niedowładem kończyn dolnych (Rys. 9) ma na celu 

zapewnienie stabilizacji i pionizacji pacjenta oraz czynnej rehabilitacji. Dodatkowo, dzięki możliwości 
uniesienia pacjenta na konstrukcji, następuje odciążenie jego kończyn, co w niektórych przypadkach 
może zmniejszać ból, a zarazem polepszać komfort pacjenta przy przemieszczaniu. 

Dzięki specjalnej konstrukcji można, poprzez proste modyfikacje, dopasować urządzenie do 
indywidualnych potrzeb i cech pacjenta, a także wymuszać kąty w stawach pacjenta, podobne do tych, 
jakie występują w stawach zdrowego człowieka. Kąty te również można zmieniać poprzez 
modyfikację konstrukcji. 
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Rys. 7. Schemat urządzenia do wiercenia i gwintowania otworów [L. 4] 
Fig. 7. The diagram of the device for drilling and tapping [L. 4] 

 
 

  

Tor 

Max. poziom 
podnoszenia 

poziom 
posadzki 

podłoga  
basenu 

 
 

Rys. 8. Schemat podnośnika łazienkowego [L. 5] zaprojektowanego do sali fizykoterapii Spółdzielni 
Inwalidów Aparatury Elektrotechnicznej Pokój, mieszczącej się w Łodzi, ul. Warecka 1 

Fig. 8. The diagram of a bathroom lift [L. 5] designed for physical therapy room for the factory „Pokój 
”in Łódź 

 
Konstrukcja nośna składa się z przegubów umieszczonych na wysokości naturalnych stawów 

człowieka, powiązanych za pomocą łączników stawowych oraz stelaży stóp połączonych ze sobą 
przegubowo wygiętym prętem. Wielkość wygięcia, tzw. mimośród, narzuca bezpośrednio długość 
kroku, a także ma wpływ na wartość wymuszanych kątów w poszczególnych przegubach. Próba 
uproszczenia kinematyki urządzenia doprowadziła do uzyskania ruchu „człapiącego”, przy którym 
zostają wymuszone następujące ruchy w poszczególnych stawach: skokowym – ruch w płaszczyźnie 
czołowej i strzałkowej – wychylenie około 4°, kolanowym – ruch w płaszczyźnie strzałkowej 
w zakresie 0–90°, biodrowym – ruch w płaszczyźnie poziomej 0±15°, w płaszczyźnie czołowej 4°, 
a w strzałkowej nieograniczony. 

W celu poprawienia komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa pacjenta zastosowano 
blokady w przegubach kolanowych. Przyrząd wykonano w metalu i wstępnie przebadano jego 
przydatność w rehabilitacji, polegającej na pionizacji pacjenta. 
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Rys. 9. Urządzenie wspomagające chodzenie osób z niedowładem kończyn dolnych [L. 12] 
Fig. 9.The device that supports walking of people with paresis of lower limbs [L. 12] 

 
Monitorowanie postępów terapii rehabilitacyjnej może ułatwić ocena napięcia mięśni podczas 

wykonywania określonych ruchów. Napięcie mięśni może wskazywać nie tylko na fizyczne 
uwarunkowania ich pracy. Może także służyć w pośredni sposób określaniu emocjonalnych odczuć 
pacjenta. Przyrząd, zaprojektowany w Katedrze Konstrukcji Precyzyjnych Politechniki Łódzkiej, jest 
przenośny, łatwy w użyciu (Rys. 10).  

Pomiar napięcia mięśni jest bezbolesny i przypomina „stemplowanie” wybranego fragmentu ciała 
pacjenta. W przypadku np. pacjenta z porażeniem mózgowym, po odpowiednim psychicznym 
przygotowaniu do badania, pomiar może być traktowany przez niego jak przyjemna zabawa. Ocena 
różnicy napięcia mięśniowego podczas prowadzonej terapii, zwłaszcza w przypadkach schorzeń 
z zakresu układu nerwowego, jest jednym z podstawowych kryteriów oceny i prognozowania oraz 
planowania dalszego postępowania z chorym. Obserwacje i badania mogą mieć charakter 
dwukierunkowy ponieważ schorzenia narządu ruchu mogą manifestować się wzmożonym lub 
obniżonym napięciem mięśni. Podczas terapii kilkukrotne badania mogą istotnie przyczynić się do 
weryfikowania planu procesu rehabilitacji. Zaprojektowanie przyrządu poprzedzono gruntowną 
analizą oporów tarcia. 
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Rys. 10. Przyrząd do określania napięcia mięśni: 
1.   czujnik przemieszczeń, 2.   pierścień 
ograniczający pole pomiaru, 3.  uchwyt, 
4. wskaźnik warto ści mierzonej 

Fig. 10. Device for the muscle tension measurement: 
1. displacement sensor 2. the ring limiting the 
measurement surface, 3. the grip, 4. the indicator 
of the measured value  
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W celu poznania złożoności zjawisk zachodzących podczas lokomocji człowieka zbudowano 
symulator uwzględniający kryteria biomechaniczne. Symulator pozwala na określenie sił działających 
na kończyny dolne i poszczególne węzły przegubowe (Rys. 11). 

Stanowisko do określenia wartości oporów ruchu (Rys. 12) pozwala prowadzić badania 
uzupełniające, w zakresie biotribologii endoprotez stawu biodrowego, a więc w łożyskach 
stanowiących zamiennik naturalnych stawów człowieka. Badania eksperymentalne pozwalają na 
zadawanie stałych lub zmiennych obciążeń, przy stałych lub, zmiennych prędkościach, podczas 
płaskiego ruchu nawrotnego [L. 7, 13]. W badanej parze główka jest nieruchoma a ruchem 
obrotowym porusza się panewka. 
 

 
 

 
Rys. 11. Symulator chodu i biegu [L. 11] 
Fig. 11. The simulator of a walk and run [L. 11] 

 

 
Rys. 12. Fotografia stanowiska do badania 

endoprotez stawu biodrowego 
Fig. 12. The photograph of a stand for the 

experiments on hip joint 
endoprotheses  

 
Panewkę napędza handlowa przekładnia dźwigniowo-zębata, stosowana w wycieraczkach 

samochodowych. Podczas pełnego cyklu występują kolejno: rozpędzanie się panewki, ruch quasi 
statyczny, zatrzymanie, rozpędzanie w kierunku przeciwnym, ruch quasi statyczny, zatrzymanie 
i nowy, kolejny cykl.  

Oprócz typowych skojarzeń endoprotez przeprowadzono badania dla skojarzenia: główka 
z naturalnego stawu świńskiego z panewkami wykonanymi z UHMWPE [L. 13]. Główki naturalnego 
stawu świńskiego oprawiono na stalowych tulejach umożliwiających ich mocowanie na stanowisku 
badawczym (Rys. 13). Jako spoiwa wiążącego naturalne tkanki kostne ze stalową tuleją użyto 
szybkowiążącej żywicy. Rys. 14, 15, 16, 17 przedstawiają przykładowe skany naturalnych główek 
i panewki tworzywowej uzyskane z mikroskopu AFM. 
 

       
 

Rys. 13. Widok naturalnej świńskiej główki, a) widok powierzchni roboczej, b) sposób mocowania 
Fig. 13. The view of the natural ball of a pig, a) the view of the working surface, b) the method of fixing 
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Rys. 14. Przykładowe wyniki skanowania powierzchni roboczej naturalnej świńskiej główki 
Fig. 14. The exemplary results of scanning of the working surface of the natural pig's ball 

 

 
  

  

Rys. 15. Skan powierzchni roboczej naturalnej świńskiej główki z charakterystycznym wgłębieniem 
Fig. 15. The scan of the working surface of the natural pig's ball with the characteristic cavity 
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Rys. 16. Skan powierzchni roboczej naturalnej świńskiej główki z charakterystyczną fałdą 
Fig. 16. The scan of the working surface of the natural pig's ball with the characteristic cavity 

 

 
 

 

  

Rys. 17. Przykładowy skan powierzchni roboczej tworzywowej panewki 
Fig. 17. The exemplary scan of the plastic bush (socket) 
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Obserwacja skanów powierzchni roboczych pokazują, że robocze powierzchnie naturalnych 
stawów są gładsze od roboczych powierzchni endoprotez, jednak endoprotezy mają mniejsze błędy 
kształtu od naturalnych stawów. Zapewne wynika to z faktu możliwości znaczącego odkształcania się 
powierzchni roboczych naturalnych stawów pod wpływem działającego na staw obciążenia. 
Odkształcalność powierzchni roboczych naturalnych stawów umożliwiają własności tkanki chrzęstnej 
oraz ciecz synowialna, smarująca powierzchnie robocze naturalnego stawu. Sztuczne stawy mają 
znacznie sztywniejsze powierzchnie, co wymusza konieczność montowania bardzo dokładnie 
wykonanych stawów. 

Ciekawym i trudnym do jednoznacznego opisu problemem jest określenie warunków współpracy 
powierzchni roboczych główki i panewki w chwili zbliżania się do i samej zmiany kierunku ruchu 
(Rys. 18).  

Zmiany obciążenia węzła, zmiany prędkości w fazie ruchu ustalonego, dla różnych skojarzeń 
materiałów par ciernych są różne. Pomiar momentu tarcia wykorzystuje tensometryczny pomiar 
odkształcenia wałka, na którym osadzona jest panewka. Podczas ruchu quasiustalonego i w jego 
końcowej fazy wałek z tensometrami jest skręcony momentem tarcia występującego pomiędzy 
panewką i główką. W chwili zmiany kierunku ruchu najpierw występuje, przy dostatecznie małej 
prędkości, oddanie energii potencjalnej napiętego momentem tarcia wałka, co odbywa się częściowo 
kosztem luzu panującego w układzie.  

Przedstawiony na rysunku 18 charakter przykładowego przebiegu pełnego cyklu jest podczas 
badań dobrze powtarzalny. Kolejne zmierzone przebiegi różnią się chwilowymi wartościami 
momentu, co jest zapewne wynikiem typowego przebiegu, charakterystycznego dla ruchu z tarciem 
ślizgowym. Uzyskane w badaniach wyniki powtarzają się zarówno dla przypadku obfitego 
smarowania badanej pary , jak i dla warunków tarcia technicznie suchego. 

Przedstawione wyżej przebiegi wyodrębniające fazy ruchu podczas pełnego cyklu świadczą 
o złożoności zachodzących podczas ruchu zjawisk. Charakter ich zmian jest na tyle zmienny 
i różnorodny, ze nie pozwala na opisanie zachodzących  zmian bez wprowadzenia uproszczeń 
modelowych. 
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Rys. 18. Przykładowy zarejestrowany przebieg momentu tarcia zarejestrowany dla pełnego cyklu 
Fig. 18. The exemplary recorded course of the moment of friction for the full cycle 

 
 

Przykładowy przebieg prędkości kątowych i przyspieszeń, występujących podczas 
przemieszczania się powierzchni roboczej panewki po powierzchni roboczej główki przedstawia 
Rys. 19. 
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Rys. 19. Zestawienie wartości zmierzonego momentu tarcia, prędkości kątowych i przyspieszeń 

obracającej się panewki 
Fig. 19. The comparison of the measured values of the moment of friction, angular velocity and the 

acceleration of the rotating bush (socket) 
 

Zagadnienie tarcia suchego jest samo w sobie szczególne ze względu na występowanie w opisie 
nieciągłości. Jej charakter zależy od uwzględnianych zjawisk, a rozwiązanie może z różnym skutkiem 
przybliżać rzeczywistość. W klasycznej teorii tarcia wyodrębniane są dwie grupy modeli tarcia – 
statyczne i dynamiczne. W modelowaniu statycznym opory przeciw ruchowi – zwykle sile tarcia – 
opisywane są funkcjami algebraicznymi prędkości względnej lub przemieszczenia. W modelach 
dynamicznych równania opisujące ruch są równaniami różniczkowymi. 

Badania prowadzone w Katedrze Konstrukcji Precyzyjnych wskazują na dużą różnorodność 
wpływów decydujących o charakterze zarejestrowanych przebiegów momentu tarcia. 
Przeanalizowanie przebiegów momentu tarcia wymaga podzielenia przebiegu całego cyklu na 
poszczególne fazy, dla których można pokusić się o opracowanie modelu i napisanie równań ruchu. 
Rozwiązanie równań, opisujących zachowanie się podczas współpracy główki z panewką, pozwala na 
analityczne wyznaczenie charakterystyk faz ruchu w funkcji parametrów konstrukcyjnych, 
materiałowych i obciążenia, a tym samym umożliwia przejście do prognozowania trwałości badanych 
endoprotez. 
 

Obecnie prowadzone badania analityczne mają na celu opracowanie, na podstawie charakterystyk 
eksperymentalnych, opisów matematycznych zjawisk zachodzących podczas ruchu główki 
w panewce. 
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Summary 

The paper presents the research and projects in the field of biomechanical engineering, carried 
out since the turn of the 1980s and 1990s  by the team of the Department of Precise Design. 
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Streszczenie 

Od doboru materiałów na tę parę tracą głowa endoprotezy – panewka, zależą zarówno opory tarcia, 
jak też odporność na zużycie, decydujące o trwałości endoprotezy. W celu zbadania wpływu rodzaju 
materiału na opory tarcia występujące w rozważanym styku ruchowym przeprowadzono badania 
doświadczalne na symulatorze do badań stawu biodrowego. Wyznaczono wartości siły oraz 
współczynnika tarcia występujących w węźle ruchowym „głowa endoprotezy – panewka” dla różnych 
skojarzeń materiałów pary trącej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż opory tarcia występujące 
układzie „głowa endoprotezy – panewka” znacznie przewyższają te, które występują w naturalnym 
stawie biodrowym. Badania tribologiczne analizowanych par trących wskazują na korzystne 
parametry tarcia występujące w przypadku stosowania panewek polietylenowych, w porównaniu 
z panewkami ceramicznymi i metalowymi. 
 
1. WPROWADZENIE 

W układzie kostno-stawowym człowieka staw biodrowy należy do najbardziej narażonych na zmiany 
przeciążeniowo-zwyrodnieniowe elementów tego układu. O jego trwałości decydują przede 
wszystkim struktura współpracujących powierzchni stawowych, właściwości tribologiczne chrząstki 
stawowej, budowa torebki oraz funkcjonalność mięśni i więzadeł. Nadmierne obciążenia mechaniczne 
elementów stawu biodrowego wywołują wzrost intensywności procesów zużycia, które wpływają na 
zniekształcenie panewki stawu biodrowego oraz zmiany w budowie bliższej części kości udowej. 
Powstające w ten sposób uszkodzenia prowadzą do upośledzenia funkcji użytkowych stawu, a tym 
samym do występowania ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. 
W zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego, jedyną metodą pozwalającą 
przywrócić funkcje uszkodzonego stawu wydaje się być cementowa lub bezcementowa alloplastyka 
stawu biodrowego (całkowita lub częściowa) [L. 1, 2]. 

Alloplastyka biodra polegająca na wymianie chorego stawu i zastąpieniu go sztucznym stawem 
(endoprotezą), umożliwia zlikwidowanie zmian patologicznych stawu biodrowego, zmniejszenie bólu 
oraz odtworzenie funkcji ruchowej i podporowej biodra. Podstawowym elementem endoprotezy stawu 
biodrowego jest układ ruchowy „głowa - panewka”. 
 
______________________________ 
* IOPIJiB, Politechnika Częstochowska, e-mail: wieckowski@iop.pcz.pl 
** Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań 
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We wspomnianym węźle ruchowym występuje tarcie ślizgowe o małych prędkościach 
względnych, a styk tarciowy obejmuje stosunkowo dużą powierzchnię (styk półkuli z czaszą kulistą), 
co rzutuje na dużą ilość powstających produktów zużycia. Od doboru materiałów na tę parę tracą 
zależą zarówno opory tarcia, jak też odporność na zużycie, decydujące o trwałości endoprotezy. 
Oceny konstrukcji oraz doboru materiałów pary trącej można dokonać na podstawie wieloletnich 
badań laboratoryjnych i klinicznych. A. Unsworth i współautorzy w pracy [L. 15] przedstawili wyniki 
pomiarów współczynnika tarcia dla różnych skojarzeń materiałów głów i panewek endoprotez. 
R. M. Hall i A. Unsworth w pracy [L. 8] przestawili wyniki badań różnych typów endoprortez, w tym 
endoprotezy typu McKee-Farrar, w której zastosowano metalową głowę i panewkę. 
 
2. STAW BIODROWY JAKO NATURALNE ŁO ŻYSKO 

Staw biodrowy jest jednym z większych stawów w organizmie człowieka. Jest to staw panewkowy 
należący do grupy stawów synowialnych, tworzący pewien rodzaj przegubu kulistego [L. 12]. Łączy 
on kość miedniczną z kością udową. Staw biodrowy odgrywa bardzo znaczącą rolę w życiu 
człowieka, bierze on udział w przenoszeniu całego ciężaru ciała na kończyny dolne, jak też umożliwia 
wykonywanie złożonych ruchów niezbędnych podczas przemieszczania się. Oprócz funkcji 
dynamicznych staw biodrowy pełni także funkcje podporowe. 

Podstawowymi elementami stawu biodrowego są: panewka oraz główka stawowa. Oba 
wymienione elementy pokryte są chrząstką stawową o zróżnicowanej grubości zależnej od rozkładu 
nacisków w stawie, która zwilżana jest mazią stawową zapewniającą minimalne opory tarcia podczas 
zmieniających się warunków obciążenia w stawie. 

Realizacja podstawowych funkcji stawu biodrowego wynika z jego skomplikowanej budowy, jak 
też kształtu i struktury wchodzących w jego skład elementów. Należy przy tym pamiętać, że jest to 
tylko możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków tarcia jakie stwarza obecność cieczy 
maziowej oddzielającej współpracujące ze sobą powierzchnie [L. 14]. 

W naturalnym stawie biodrowym występuje tarcie ślizgowe ze smarowaniem hydrodynamicznym 
lub elastohydrodynamicznym. Polega ono na wytworzeniu klina smarnego w zbieżnej szczelinie 
stawowej na skutek względnego przemieszczania się powierzchni stawowych oraz obecności mazi 
stawowej o odpowiedniej lepkości. W przypadku ekstremalnych warunków obciążenia stawu 
dochodzić może do zmniejszenia grubości warstwy cieczy synowialnej wywołującej zmiany 
warunków tarcia hydrodynamicznego na tarcie graniczne lub tarcie mieszane. Dzięki specyficznym 
własnościom płynu stawowego oraz strukturze powierzchni stawowych wartość współczynnika tarcia 
ślizgowego w zdrowym stawie biodrowym wynosi 0,001-0,02. Zmiany własności mazi stawowej oraz 
zmniejszenie jej ilości mogą prowadzić do pogorszenia warunków smarowania w stawie, a przez to do 
przyspieszonego zużycia powierzchni stawowych [L. 9]. 
 
3. PROCESY DESTRUKCYJNE W SZTUCZNYM STAWIE BIODROWY M 

Istotnym czynnikiem z punktu widzenia trwałości sztucznego stawu biodrowego jest tarcie i związane 
z nim występowanie produktów zużycia, które wpływają na procesy destrukcyjne zachodzące 
w otoczeniu implantu [L. 4, 5]. Rodzaj i ilość produktów zużycia, powstających w styku „głowa-
panewka”, zależne są głównie od występujących oporów tarcia związanych z rodzajem 
współpracujących materiałów oraz chropowatości powierzchni trących. Obecnie najczęściej 
stosowanym materiałem na panewki jest polietylen wielkocząsteczkowy UHMWPE charakteryzujący 
się dobrymi własnościami ślizgowymi, odpornością na działanie płynów ustrojowych, a także 
zdolnością tłumienia drgań. Nie jest on jednak pozbawiony wad, do których zaliczyć należy małą 
odporność na zużycie cierne i uszkodzenia mechaniczne na skutek działania cyklicznego obciążenia 
oraz zmieniające się w czasie własności mechaniczne. Według Autorów badań [L. 3, 6] zużycie 
panewek objawia się najczęściej ubytkiem masy oraz zwiększeniem jej średnicy. Na Rys. 3.1 
pokazano przykładowo topografię powierzchni panewki polietylenowej oraz metalowej głowy 
endoprotezy pobranych podczas zabiegu reimplantacji. 

Pomimo dobrych własności tribologicznych polietylenu stosowanego do produkcji panewek 
i zastosowaniu główek endoprotez o dużej gładkości nadal występują trudności z uzyskaniem tak 
niskiego współczynnika tarcia, jaki występuje w naturalnym stawie biodrowym. Powstałe produkty 
zużycia materiałów, w postaci cząstek polietylenu i metalu gromadzą się w stawie, a nawet 
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w odległych narządach organizmu powodując odczyny alergiczne, reakcje osteolityczne i destrukcję 
kostną. Na Rys. 3.2 pokazano produkty zużycia panewek polietylenowych zebranych podczas badań 
na symulatorze stawu biodrowego. Jak to widać na fotografiach, starte cząstki polietylenu mają postać 
nierównomierną z tendencją do zlepiania się i tworzenia większych skupisk. 
 

a)  b)  

Rys. 3.1. Procesy zużycia komponentów sztucznego stawu biodrowego: a) topografia powierzchni 
głowy endoprotezy, b) topografia powierzchni panewki polietylenowej, wg badań własnych 

Fig. 3.1. Processes of wear in the components of artificial hip joint: a) surface topography in prosthesis head, 
b) surface topography in polyethylene acetabulum, according to the author’s own research 

 

a)  b)  

Rys. 3.2. Wygląd produktów zużycia obserwowanych na: a) mikroskopie optycznym pow. 500x, 
b) mikroskopie scaningowym, wg badań własnych 

Fig. 3.2. Wear products observed by means of: a) optical microscope, Mag. 500x, b) scanning microscope, 
according to the author’s own research 

 
Wyniki analizy wymiarów cząstek produktów zużycia panewek polietylenowych, 

przeprowadzonych na analizatorze firmy MALVERN UK umożliwiającym badanie cząstek 
rozproszonych w fazie płynnej, przedstawiono na Rys. 3.3. 
 

 

Rys. 3.3. Rozkład wielkości cząstek polietylenu uzyskany na analizatorze MALVERN UK 
Fig. 3.3. Particle size distribution for polyethylene obtained from MALVERN UK analyser 
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Z tego względu wiele badań z zakresu biotribologii koncentruje się na modyfikacji warstwy 
wierzchniej polietylenu oraz zastosowaniu nowych odpornych na zużycie cierne materiałów 
eliminując parę trącą „polietylen - metal” [L. 7, 10, 11, 13]. 
 
4. BADANIA TRIBOLOGICZNE PARY TR ĄCEJ „GŁOWA ENDOPROTEZY – PANEWKA” 

W celu wyznaczenia wartości siły oraz współczynnika tarcia występujących w węźle ruchowym 
„głowa endoprotezy – panewka” przeprowadzono barania doświadczalne na symulatorze do badań 
tarciowo - zużyciowych endoprotez stawu biodrowego wyposażonego w układ rejestrujący przebieg 
siły tarcia oraz temperatury występujących w węźle tarcia głowa-panewka (Rys. 4.1). 
 

 

Rys. 4.1. Stanowisko do badań tarciowo - zużyciowych endoprotez stawu biodrowego [L. 16] 
Fig. 4.1. Test stand for friction and wear testing of hip joint prostheses [L. 16] 

 
Zaprezentowane stanowisko badawcze umożliwia zbieranie powstających produktów zużycia 

powstających w styku ruchowym „głowa endoprotezy-panewka”. Produkty te są wymywane przez 
płyn smarujący (płyn Ringera) i transportowane wraz z płynem do pojemnika. Umożliwia to 
przeprowadzenie analiz ilości i wielkości cząstek zużycia jak też ich obserwację na mikroskopie 
elektronowym (po odsączeniu płynu). Rodzaj badanych na symulatorze par trących zestawiono 
w Tabeli 4.1. 
 
Tabela 4.1. Rodzaje badanych par trących 
Table 4.1. Types of the studied pairs of friction 
 

Lp. Panewka Głowa endoprotezy 

1. Polietylen Stop CoCrMo 
2. Polietylen Stop Ti6Al4V 
3. Polietylen Stop Ti6Al4V pokryty warstwą azotku tytanu TiN 
4. Polietylen Ceramika Al2O3 
5. Polietylen Ceramika ZrO2 
6. Ceramika Al2O3 Ceramika Al2O3 
7. Stop CoCrMo Stop CoCrMo 
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Badania na symulatorze endoprotez stawu biodrowego prowadzono przy następujących 
parametrach: 
− siła obciążająca panewkę P = 1200 [N], 
− prędkość względnego ruchu ślizgowego V = 0,022 m/s, 
− średnica głowy endoprotezy ∅ 32 mm, 
− medium smarujące: płyn Ringera, 
− liczba cykli obciążenia panewki: 1.000.000. 

Przebieg siły tarcia podczas dwóch kolejnych cykli obciążenia, badanych na symulatorze stawu 
biodrowego, par trących „głowa – panewka” przedstawiono na Rys. 4.2, 4.3. 
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Rys. 4.2. Przebieg siły tarcia dla panewek polietylenowych współpracujących z badanymi głowami 

endoprotez na symulatorze stawu biodrowego 
Fig. 4.2. Profile of friction force in polyethylene acetabula which are in contact with the studied prosthesis 

heads from hip joint simulator 
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Rys. 4.3. Przebieg siły tarcia dla par trących: CoCrMo – CoCrMo oraz Al2O3- Al2O3, badanych na 

symulatorze stawu biodrowego 
Fig. 4.3. Profile of friction force in pairs of friction of CoCrMo – CoCrMo and Al2O3- Al2O3, studied in hip 

joint simulator 
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Na Rys. 4.4 zestawiono wyniki pomiarów współczynnika tarcia dla różnych skojarzeń materiałów 
pary trącej: „głowa endoprotezy - panewka”, przeprowadzonych na symulatorze stawu biodrowego. 
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Rys. 4.4. Wartości współczynników tarcia dla badanych materiałów pary tr ącej „głowa - panewka” 

otrzymanych na symulatorze stawu biodrowego 
Fig. 4.4. Values of friction coefficients for the studied materials of the pair of friction of head/acetabulum 

obtained from hip joint simulator 
 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż opory tarcia występujące układzie „głowa endoprotezy – 
panewka” znacznie przewyższają te, które występują w naturalnym stawie biodrowym. Najniższe 
wartości współczynników tarcia występują dla następujących skojarzeń materiałowych PE- Al2O3 oraz 
PE- CoCrMo. Nieco wyższe wartości współczynników tarcia występują dla pary trącej: polietylen – 
Ti6Al4V oraz polietylen – ZrO2. Największe opory tarcia zaobserwowano dla pary trącej metal – 
metal, dla której współczynnik tarcia czterokrotnie przewyższał wartości uzyskane podczas gdy 
panewka wykonana została z polietylenu. Zaskakująco wysoka wartość współczynnika tarcia 
występowała również w parze trącej ceramika – ceramika, dla której maksymalny współczynnik tarcia 
był trzy razy wyższy od tego, jaki występował w przypadku współpracy ceramiki z polietylenem. 

Jak wynika z charakteru zmian siły tarcia w badanych parach trących, pokazanego na wykresach 
(Rys. 4.2, 4.3), panewki endoprotez wykonane z polietylenu w porównaniu z panewkami 
ceramicznymi lub metalowymi w większym stopniu amortyzują drgania, przez co wpływają na 
zwiększenie trwałości sztucznego stawu biodrowego. 
 
5. PODSUMOWANIE 

Badania tribologiczne analizowanych par trących „głowa endoprotezy –panewka” wskazują na 
korzystne parametry tarcia występujące w przypadku stosowania polietylenowej panewki, 
w porównaniu z panewkami ceramicznymi i metalowymi. Ze względu na opory tarcia występujące 
w styku ruchowym głowa-panewka optymalnym rozwiązaniem są pary trące „Al2O3 – polietylen” oraz 
„CoCrMo – polietylen”. Mała odporność na zużycie oraz zmiana w czasie własności 
wytrzymałościowych polietylenu wymaga prowadzenia badań w celu poprawy własności użytkowych 
polietylenu stosowanego na panewki endoprotez. Badania te powinny koncentrować się głównie nad 
modyfikacją warstwy wierzchniej polietylenu poprzez implantacje jonów oraz sposobem jego 
sterylizacji [L. 6, 7]. 

Ze względu na trudności w wyeliminowaniu produktów zużycia elementów pary trącej „głowa 
endoprotezy – panewka” będących przyczyną obluzowania implantu konieczne jest poszukiwanie 
nowych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych węzła tarcia, który uniemożliwiłby 
wydostawanie się produktów zużycia na zewnątrz [L. 10, 16]. 
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Summary 

Selection of materials for the pair of friction formed by prosthesis head and acetabulum 
determines both friction resistance and resistance to wear, which both affect prosthesis 
durability. In order to investigate the impact of the type of material on friction resistance which 
occurs in the studied contact location, empirical tests were carried out using simulator for hip 
joint testing. The values of friction force and friction coefficient which occur in the friction node 
of prosthesis head and acetabulum for different combinations of the materials of the pair of 
friction were determined. As results from the investigations, friction resistance in the system of 
prosthesis head – acetabulum considerably exceeds the value which can be observed in natural 
hip joint. Tribological testing of the analysed pair of friction point to favourable friction 
parameters which occur in the case of application of polyethylene acetabulum as compared to 
ceramic and metal acetabula. 
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Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono problematykę związaną z wyjaśnieniem doskonałego mechanizmu 
smarowania stawów człowieka. Mechanizm ten do tej pory nie został w pełni opisany ani odtworzony 
w endoprotezach lub innych węzłach łożyskowych. Przeprowadzone rozważania opierają się na 
identyfikacji warunków tarcia i smarowania w stawach prawidłowych. Obejmują przestrzenne 
wyznaczenie geometrycznego układu współpracujących powierzchni stawowych, kształtu szpary 
stawowej, warstwowej budowy struktur chrzęstnych i kostnych, dodatkowych struktur chrzęstnych 
wspomagających smarowanie. W procesie smarowania ważną rolę przejmuje ciecz maziowa, dla 
której przeprowadzono badania reologiczne i tribologiczne. Dokonano modelowania i symulacji 
kontaktu struktur stawowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), które 
wskazały, na odrębny niż w warunkach technicznych, mechanizm smarowania – charakterystyczny 
dla stawów człowieka. 
 
WSTĘP 

Proces przystosowania się organizmu do czynności życiowych rozpoczyna się na etapie zarodka, trwa 
w okresie rozwoju dziecka, aż do osiągnięcia dojrzałości – kiedy to zaczynają przeważać 
w organizmie procesy niszczenia komórek. I tak w rozwoju osobniczym człowieka kościec występuje 
najpierw w formie błoniastej (mezenchymatycznej). Już jednak od czwartego do szóstego tygodnia 
życia zarodka powstają na tym podłożu odrębne ogniska chrzęstne; wytwarza się szkielet zbudowany 
z chrząstki szklistej, stanowiącej drugie wyższe stadium rozwojowe i wreszcie, poczynając od 
siódmego tygodnia, chrząstka zostaje stopniowo zastąpiona przez kość [L. 8]. Tworzy się szkielet 
kostny. Łącznotkankowe podłoże szkieletu, na którym powstają najpierw części chrzęstne, następnie 
zaś kostne, nie ginie jednak w całości, lecz zachowuje się częściowo jako błonka otaczająca kości 
(okostna) i chrząstki (ochrzęstna) oraz jako połączenie kości ze sobą (np. w postaci torebki stawowej). 
Swobodną ruchomość szkieletu oraz poszczególnych odcinków ciała zapewniają stawy maziowe. 
U noworodka zakres ruchów jest prawie taki jak u „człowieka z gumy”. Wskutek niedostatecznego 
używania coraz bardziej kurczą się, w ciągu życia, torebki stawowe, a wraz z tym zmniejszają się 
możliwości ruchowe. Kierunki ruchów są zdeterminowane kształtem części kostnych stawu. 
 
______________________________ 
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Niski współczynnik tarcia, funkcjonalność i niezawodność stawów od dawna zajmowały umysły 
uczonych. Jest na ten temat bardzo wiele opracowań teoretycznych i eksperymentalnych, które 
stawiają różne hipotezy dotyczące fenomenu z jakim mamy do czynienia w stawach maziowych 
człowieka. Badania nad tym mechanizmem wydają się podzielone na dwie szkoły. Jedno podejście to 
próba dostosowania istniejących teorii smarowania do warunków panujących wewnątrz stawu. 
Realizacja tego podejścia polega na zastosowaniu w połączeniach maziowych teorii smarowania 
hydrodynamicznego (Higginson, Unswarth, Dowson, Wierzcholski) lub elastohydrodynamicznego 
(Mow, Redler).  

Drugim podejściem jest eksperymentalne zbadanie charakterystyki cieczy synowialnej i ocena jej 
funkcji tribologicznej. To podejście nie pomija ewentualnego istnienia mechanizmów smarowania 
nieuwzględnianych w rozwiązaniach mechanicznych (Swam, Hills, Butler, Williams, Stachowiak, 
Batchelor). 

Na czym polega ten fenomen? Czy jego poznanie może wskazać kierunki rozwiązań 
konstrukcyjnych sztucznych stawów? Czy umiemy naśladować i uzyskać takie węzły tarcia, 
w których opory przemieszczania się elementów będą bardzo małe. Współczynnik tarcia będzie 
wynosił 0,001 przy niewielkich prędkościach 0,01 – 0,5 m/s i bardzo dużych naciskach kontaktowych 
20 MPa i więcej w warunkach ekstremalnych. A ponadto węzły tarcia będą funkcjonowały długo 
czasowo a produkty zużycia ściernego będą minimalne, a te które powstaną będą unicestwiane. 
 
CEL BADAŃ 

Celem badań była analiza mechanizmu smarowania stawów. Obejmowała ona skojarzone działania 
polegające na: identyfikacji warunków tarcia w biołożyskach, modelowanie 3D stawów 
z wykorzystaniem diagnostyki obrazowej oraz symulacji obciążeń, przemieszczeń, odkształceń 
i naprężeń z wykorzystaniem MES.  
 
MATERIAŁ I METODA 

Materiałem do badań (za zgodą Komisji Bioetycznych) były wytypowane stawy z preparatów 
kawalerskich w przedziale wieku 30 – 40 lat. Badano: stawy biodrowe, kolanowe i skokowe górne. Do 
badań wytypowano po 10 stawów każdego rodzaju. Nie posiadały one zmian patologicznych, 
wskazujących na proces chorobowy. 
 

Metoda badań obejmowała następujące procedury: 
� badania reologiczne i tribologiczne mazi stawowej z wykorzystaniem reometru oscylacyjnego 

Anton Paar, 
� badania warstwy wierzchniej chrząstki stawowej z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych 

(AFM), 
� wyznaczenie kształtu powierzchni stawowych z zastosowaniem współrzędnościowej maszyny 

pomiarowj (WMP) Leitz PMM 12106 (Rys. 1), 
� diagnostykę obrazową z zastosowaniem tomografii komputerowej (TK) z wykorzystaniem 

spiralnego 64-warstowego tomografu Siemens Somaton Cardiac, 
� diagnostykę obrazową z zastosowaniem rezonansu magnetycznego (RM) z wykorzystaniem 

aparatu Magneton Sonata Maestro Class, 
� przeprowadzenie analizy obrazów TK i RM i wykonanie rekonstrukcji przestrzennych badanych 

stawów, 
� modelowanie i badania symulacyjne z wykorzystaniem MES. 
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Rys. 1. Badanie kształtu powierzchni stawowych stawu kolanowego z wykorzystaniem WMP 
(m. preparat nr 1717) 

Fig. 1. Investigation on the shape of the knee joint with the use of WMP (m. preparation no 1717) 
 
 
WYNIKI BADA Ń I ICH OMÓWIENIE  

Dla identyfikacji warunków tarcia w stawach przeprowadzono szerokie badania dotyczące struktur 
stawowych: cieczy synowialnej, chrząstki szklistej i włóknistej, rozkładu grubości chrząstki na 
powierzchniach stawowych, kształtu powierzchni stawowych: chrzęstnych i kostnych, kształtu 
struktur wspomagających funkcjonowanie stawów, kształtu elementów stawowych wchodzących we 
współpracę oraz ich anatomii funkcjonalnej.  

W opracowaniu przedstawiono tylko niektóre z wykonanych badań. Wydaje się jednak, że 
pozwolą one na udowodnienie tezy, że mechanizm smarowania stawów opiera się na współdziałaniu 
struktur stawowych, które mechanicznie i biologicznie są do tego przystosowane. Mechanizm ten nie 
ma replikacji w rozwiązaniach technicznych, które umiemy stworzyć.  

We wstępnych badaniach reologicznych [L. 6] w warunkach ustalonego przepływu dla cieczy 
maziowej występowały zjawiska, które nie mogły być wyjaśnione w oparciu o jej właściwości lepkie. 
Dodatkowych informacji o zachowaniu się cieczy synowialnej dostarczyły eksperymenty reologiczne 
[L. 5, 6], które wskazywały na jej właściwości sprężyste. Należało zatem przeprowadzić badania, 
w których można było analizować właściwości sprężystolepkie cieczy synowialnej. Właściwości 
sprężystolepkie zależą od struktury płynu, aż do skali molekularnej – od budowy i sprężystości 
makromolekuł, od stopnia ich splątania, od rozkładu ich wymiarów czyli stopnia polidyspersji. 
Pomiary naprężeń normalnych wykonano w badaniach oscylacyjnych (Rys. 2, 3). 
 
 
 
 
 
 
 



Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych, Łódź, 13-14 maja 2010 

 60

 
 
Rys. 2. Reologiczne pomiary oscylacyjne płynu maziowego przy zmiennej częstotliwości i stałym 

odkształceniu 
Fig. 2. Rheological ocsillatory measurements of the synovial fluid , variable frequency and steady  deformation 
 

 
 
Rys. 3. Reologiczne pomiary oscylacyjne płynu maziowego i preparatu do wiskosuplementacji przy 

zmiennym odkształceniu i stałej częstotliwości 
Fig. 3. Rheological ocsillatory measurements of synovial fluid and a preparation for viscosupplementation, 

variable deformation and steady frequency 
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Polegały one na poddaniu próbek cieczy synowialnej naprężeniu zmieniającemu się sinusoidalnie 
i odkształceniu sinusoidalnie przemiennemu. Takie testy z wykorzystaniem nowoczesnych reometrów 
firmy Anton Paar w układzie stożek-płytka, prowadzone przy małym odkształceniu, nie naruszały 
struktury cieczy synowialnej. Moduły G’ i G’’ charakteryzują odpowiednio sprężystą i lepką reakcję 
płynu maziowego na wymuszenia. Im krótszy czas odkształcenia, czyli większa jego szybkość, tym 
wyraźniej ujawniają się właściwości sprężyste cieczy synowialnej. Na podstawie przeprowadzonych 
badań właściwości reologicznych cieczy synowialnej stwierdzono, że dominujące znaczenie ma 
zjawisko sprężystolepkości. Jej przepływ, nawet przy bardzo małych wymuszeniach, generował 
naprężenia normalne – prostopadłe do powierzchni na którą działają. Były one wywołane sprężystą 
deformacją cząsteczek płynu w warunkach kompresji, przesuwaniem się między sobą powierzchni 
stawowych i ścinaniem cieczy synowialnej, która wypełniała jamę stawową. Naprężenia normalne 
odpychały te powierzchnie i nie pozwalały na ich kontakt. Zabezpieczały tym samym chrząstkę 
stawową przed destrukcyjnym działaniem wymuszeń lokomocyjnych.  

Wykonano badania tribologiczne mazi stawowej i preparatu do wiskosuplementacji w reometrze 
Anton Paar w pomiarach oscylacyjnych w układzie stożek – płytka (Rys. 4). Współczynniki tarcia 
(w zależności od czasu) w płynie stawowym oraz w preparacie do wiskosuplementacji wykazywały 
charakter silnie opadający. W płynie stawowym współczynniki tarcia zmieniały się w przedziale od 
0,1 – dla rozpoczęcia badania – do 0,035 w warunkach ustabilizowanych. W płynie do 
wiskosuplementacji stwierdzono niższe wartości współczynnika tarcia w przedziale 0,034 – dla 
momentu rozpoczęcia oscylacji – do 0,021 pod koniec badania.  
 

 
 

Rys. 4. Tribologiczne pomiary oscylacyjne płynu maziowego 
Fig. 4. Tribological ocsillatory measurements of synovial fluid 

 
Aby ocenić powierzchnie wchodzące we współpracę wykonano badania warstwy wierzchniej 

chrząstki stawowej szklistej i włóknistej w soli fizjologicznej [L. 7]. Do tych pomiarów wykorzystano 
AFM. Przedstawiony stereometryczny obraz chrząstki włóknistej (Rys. 5) pochodzącej z łąkotki 
stawu kolanowego był reprezentatywny dla innych struktur chrzęstnych wchodzących we współpracę 
biotribologiczną. Stanowił go regularny i jednolity układ pofalowań. Maksymalna wysokość 
chropowatości Sy zmieniała się w przedziale 435 nm do 800 nm, średnie arytmetyczne odchylenie 
profilu chropowatości od linii średniej Sa – w przedziale 38 nm do 83 nm, a średnie kwadratowe 
odchylenie powierzchni Sq (RMS) – w przedziale 53 nm do 103 nm. 

Ocena mechanizmu smarowania stawów była możliwa po wyznaczeniu makro kształtów 
elementów stawowych oraz po wyznaczeniu rozkładów grubości chrząstki na powierzchniach 
stawowych. Wyznaczenie tych przestrzennych kształtów wykonano w badaniach na WMP dla stawów 
biodrowych, kolanowych i skokowych górnych. W opracowaniu przedstawiono badania, w których 
wyznaczono  kształt  głowy  kości  udowej  (Rys. 6)  i  kształt  panewki  stawu  biodrowego  (Rys. 7). 
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Rys. 5. Badanie z wykorzystaniem AFM warstwy wierzchniej chrząstki: a) procedura badawcza; 

b) próbka przygotowana do badań; c) przykładowy obraz stereometryczny warstwy wierzchniej 
chrząstki włóknistej (łąkotka) ze stawu kolanowego 

Fig. 5. Research with the use of AFM of the top layer of cartilage: a) research procedure; b) prepared research 
sample; c) exemplary stereometric image of the top layer of fibrous cartilage from the knee joint 

 
Są to wyniki analizy kształtu stawu prawidłowego oraz po maceracji tkanki chrzęstnej. Istotną 
informacją otrzymaną w wyniku pomiarów było rozmieszczenie punktów pomiarowych o dodatnich 
i ujemnych odchyłkach kształtu. Na podstawie wyników pomiaru odchyłek kształtu kulistości głowy 
i panewki stawu biodrowego, można zauważyć wyraźne występowanie obszarów o odchyłkach 
dodatnich i ujemnych. W przypadku głowy kości udowej odchyłki te zawierają się przemiennie 
w czterech obszarach o zbliżonej powierzchni, rozmieszczone symetrycznie względem osi szyjki kości 
udowej. W przypadku powierzchni księżycowatej obszary odchyłek dodatnich i ujemnych 
rozmieszczone są pierścieniowo, przy czym obszary te są przesunięte względem siebie. Tak 
ukształtowane powierzchnie robocze stawu biodrowego człowieka wykazują falistą zmianę grubości 
szczeliny przy ruchu względem dowolnej osi. Bezpośrednio pod warstwą chrzęstną na głowie kości 
udowej i panewce znajduje się zwapniała warstwa kostna. Badania odchyłek kształtu od kuli 
średniokwadratowej warstwy kostnej głowy kości udowej oraz warstwy kostnej powierzchni 
księżycowatej panewki wykazały również występowanie obszarów o odchyłkach dodatnich 
i ujemnych. W obu przypadkach obszary te rozmieszczone są pierścieniowo oraz występuje między 
nimi przesunięcie. W głowie kości udowej grubość tkanki chrzęstnej zawierała się w przedziale 
0,9 mm do 2,1 mm, przy czym wyłożenie tkanką chrzęstną głowy było specyficzne – 
charakterystyczne dla badanych stawów prawidłowych – i zmieniało się przyjmując postać grubszą 
lub cieńszą. W panewce grubość tkanki chrzęstnej zmieniała się w przedziale 0,5 mm do 2,1 mm. 
Wyznaczony rozkład tkanki chrzęstnej był charakterystyczny dla badanych stawów biodrowych. 
Takie faliste ukształtowanie powierzchni stawowych oraz zróżnicowany rozkład grubości chrząstki na 
tych powierzchniach mają zasadniczy wpływ na brak kongruencji w warunkach współpracy oraz 
wytworzenie przestrzennego układu klinów smarnych wypełnionych cieczą synowialną. 

Dla oceny mechanizmu smarowania w warunkach klinicznych opracowano algorytm 
postępowania, który wykorzystuje badania diagnostyczne TK i RM do wirtualnej rekonstrukcji 
stawów, modelowania i symulacji naprężeń, przemieszczeń i odkształceń przy wykonywaniu 
czynności lokomocyjnych. Po wykonaniu badań diagnostycznych (Rys. 8) przeprowadzana jest 
analiza obrazów – skanów w programie Amira lub Mimics i tworzone jest przestrzenne odwzorowanie 
struktur kostnych i chrzęstnych badanego stawu. Na podstawie opracowanego programu następuje 
transformacja do programu Femap – NE Nastran. Uzyskuje się model numeryczny, na który nakłada 
się warunki brzegowe i po wprowadzeniu parametrów wytrzymałościowych tkanek przeprowadza się 
analizę biomechaniczną.  
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Rys. 6. Badanie na WMP kształtu głowy kości udowej (m. l. 40 b.p.) pokrytej tkanką chrzęstną oraz po 

maceracji chrząstki: a) procedura badawcza;  b), c) wyniki pomiarów kształtu – rozmieszczenie 
punktów pomiarowych z oznaczeniem odchyłek + i – (układ 3D i 2D); d) wartości odchyłek 
kształtu w poszczególnych punktach pomiarowych 

Fig. 6. Research with the use of WMP of the shape of the femur ball (m. l. 40 b.p.) covered with cartilage 
tissue and after maceration of the cartilage: a) research procedure; b), c) shape measurement results – 
layout of measurement points with defining + and – deviations (2D and 3D system); d) values of shape 
deviations in particular measurement points 

 

 

Rys. 7. Badanie na WMP kształtu panewki stawu biodrowego (m. l. 40 b.p.) pokrytej chrząstką oraz po 
maceracji chrząstki: a) procedura badawcza; b), c) wyniki pomiarów kształtu – rozmieszczenie 
punktów pomiarowych z oznaczeniem odchyłek + i – (układ 3D i 2D); d) wartości odchyłek 
kształtu w poszczególnych punktach pomiarowych 

Fig. 7. Research with the use of WMP of the shape of the hip joint socket (m. l. 40 b.p.) covered with cartilage 
and after maceration of the cartilage: a) research procedure; b), c) shape measurement results – layout 
of measurement points with defining + and – deviations (2D and 3D system); d) values of shape 
deviations in particular measurement points 
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Rys. 8. Przykładowe obrazy MR stawu kolanowego (m. preparat 1717) w projekcjach czołowych, które 
wykorzystano do rekonstrukcji przestrzennej stawu kolanowego 

Fig. 8. Exemplary MR images of the knee joint (m. preparation 1717) in front projections, which were used in 
knee joint spacial reconstruction 
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W zamodelowanym obiekcie badań (Rys. 9) analizowano warunki przeniesienia obciążeń. 
Naprężenia zredukowane, określone na podstawie hipotezy Hubera-Missesa-Hencky’ego (HMH) były 
zróżnicowane w strukturze stawu, a ich maksymalne wartości dochodziły do 7 MPa. Naprężenia 
o maksymalnych wartościach występowały w łąkotkach i strefach podchrzęstnych kości piszczelowej 
– 6-7 MPa. Naprężony był również obszar podchrzęstny kości udowej – 4,5-5 MPa. Występowało 
wyraźne zróżnicowanie naprężeń w warstwie chrzęstnej i strukturze kostnej w kości udowej i kości 
piszczelowej. Struktury chrzęstne miały znacznie mniejsze wartości naprężeń - 1,5-1,8 MPa niż 
struktury kostne zarówno w obszarze kontaktu jak i poza tym obszarem. W strefie międzykłykciowej 
kości udowej oraz na wyniosłości międzykłykciowej piszczeli – można było zauważyć minimalne 
naprężenia. Lokalizacja stref o bardzo małych naprężeniach była charakterystyczna dla bliskości 
przebiegu więzadeł.  

 
 

Rys. 9. Rozkład naprężeń zredukowanych w modelu prawidłowego stawu kolanowego (m. preparat nr 
1717) kolano w pozycji wyprostnej: a)widok z przodu, b) widok z tyłu 

Fig. 9. Reduced stress distribution in the normal knee joint model (m. preparation no. 1717), knee upright 
position: a) front view; b) rear view 

 
WNIOSKI 

Badania struktur stawowych pozwoliły na analizę procesu smarowania, który może być określony 
bioelastohydrodynamicznym smarowaniem (BEHL) i w zasadniczy sposób wyróżnia się od 
mechanizmów analizowanych dotychczas.  

Dominujące znaczenie mają w nim dwa zjawiska: 
• Fenomen wynikający z właściwości strukturalnych i biochemicznych płynu synowialnego, 

w którym występuje utwardzanie odkształcaniem w połączeniu z występowaniem naprężeń 
normalnych. Eksperymenty i badania wykazały, że nie jest to proces, który obserwuje się 
w mineralnych czy syntetycznych mediach smarujących polegający na zwiększeniu lepkości wraz 
ze wzrostem ciśnienia. Generowanie naprężeń normalnych w cieczy synowialnej jest znacznie 
bardziej efektywne i wynika z biologicznej struktury płynu. 

• Efekt wynikający z geometrii węzła tarcia, polegający na przejęciu obciążenia przez ciśnienie 
generowane w układzie klinów smarnych utworzonych poprzez anatomiczny kształt powierzchni 
roboczych. Kształty powierzchni stawowych zapewniają istnienie szczelin takich, że w trakcie 
obciążania oraz wykonywania czynności lokomocyjnych nie są one symetryczne względem osi 
obrotu, a chwilowy środek obrotu przyjmuje różne położenia. 

W wielowarstwowej budowie stawu występuje falista zmiana kształtu powierzchni chrzęstnych, falista 
zmiana kształtu powierzchni kostnych oraz falista zmiana grubości tkanki chrzęstnej. Budowa ta oraz 
różne parametry wytrzymałościowe warstw wpływają na mechanizm smarowania. Analiza 
odkształceń, przemieszczeń i naprężeń w biołożysku potwierdza, że chrząstka stawowa, którą 
wyłożone są powierzchnie robocze głowy i panewki stawu, aktywnie uczestniczy w jego smarowaniu. 
Obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne wskazują, że biołożysko pozostaje w równowadze fizycznej 
dzięki występowaniu warstw chrzęstnych. Naprężenia amortyzowane w chrząstce przenoszone są do 
wnętrza struktur kostnych, które są znacznie bardziej wytrzymałe i biologicznie przystosowane do 
remodelingu pod wpływem obciążeń. Zjawisko przejmowania obciążeń przez struktury wewnętrzne 
występuje zarówno w głowie kości udowej jak i w panewce. Można powiedzieć, że kształt stawu 
i jego anatomiczna i fizjologiczna wielowarstwowa budowa, gwarantują odporność na działanie sił 
zewnętrznych. 

b) a) 
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Summary 

The problem concerned with the explanation of perfect lubrication mechanism is presented in 
this elaboration. This mechanism has neither been described nor used in any other bearing 
nodes so far. The major consideration has been based on identification of friction conditions and 
lubrication in proper hip joints. The study includes tree-dimensional determination of geometric 
configuration of cooperating hip joint surfaces, shape of joint gap, multilayer cartilaginous and 
bone structures and additional cartilage structures supporting the lubrication. In the lubrication 
process, the important role intercepts synovial fluid for which there were made reological and 
tribological tests. The modeling and simulation of contact using finite element methods (FEM) 
were made. This simulation shows the mechanism other than in technical condition lubrication. 
Such mechanism is characteristic to human hip joints. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X Jubileuszowa Konferencja 

 67

Janusz CWANEK* 
 
 
 
 

ILO ŚĆ UWOLNIONEGO MATERIAŁU Z TRZPIENIA I Z CEMENTU 
PODCZAS EKSPLOATACJI 

SZTUCZNYCH STAWÓW BIODROWYCH WELLERA 
 

QUANTITY OF MATERIAL REALISED FROM STEM AND CEMENT DURING 
WELLER’S ARTIFICIAL HIP JOINT UTILIZATION 
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Streszczenie 

Praca przedstawia analizę jakościową i ilościową zużycia trzpienia i cementu endoprotez Wellera 
w czasie ich eksploatacji. 
 
WPROWADZENIE 

Najskuteczniejszą metodą leczenia zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych 
jest zastąpienie zniszczonego biołożyska endoprotezą. Wszczepiony implant przywraca zborności 
stawu, uwalnia chorego od bólu i umożliwia ponowne podjęcie chodzenie. Zastąpienie niewłaściwie 
funkcjonującego biołożyska przez sztuczny staw biodrowy zostało uznane za jedno z największych 
osiągnięć nauki i porównywane jest do możliwości wykonywania przeszczepów narządów 
wewnętrznych u człowieka [L. 17]. 

Doceniając ogromne zalety endopotezoplastyk należy pamiętać, że zabieg związany jest 
z wprowadzeniem do organizmu pacjenta ciała obcego stanowiącego warstwowy układ komponentów, 
różniących się między sobą właściwościami fizycznymi, mechanicznymi oraz biologicznymi, które 
zmieniają się podczas eksploatacji stawu [L. 1, 7, 8, 13]. Wszczepiony implant stara się „naśladować” 
naturalny staw, ale „robi” to w sposób niedoskonały. Endoproteza spełnia mechaniczne, a nie 
biologiczne wymagania stawu i nie może zastąpić żywej tkanki z zachodzącymi w niej procesami 
biologicznymi [L. 1, 2, 3, 11, 14, 16]. 

Żaden z dotychczas stosowanych sztucznych stawów nie jest na tyle trwały, aby mógł być 
wszczepiony w każdym wieku i aby niezawodnie spełniał swoje zadania do końca życia pacjenta 
[L. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16]. Optymalny czas eksploatacji sztucznych stawów biodrowych, niezależnie 
od stosowanego modelu, wynosi kilkanaście, wyjątkowo 20 lat [L. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14]. Zdarzają się 
przypadki krótszego okresu użytkowania endoprotez od kilku kwartałów do 2 – 3 lat [L. 4, 5, 6, 16]. 

Zużycie sztucznych stawów  biodrowych ocenia się analizując zachowanie się parametrów 
geometrii powierzchni endoprotez usuniętych z powodu ich obluzowania. Satysfakcjonujące wyniki 
badań otrzymuje się po kilkunastoletnim okresie obserwacji, niekiedy po 20 latach od wszczepienia 
sztucznych stawów [L. 4, 5, 6, 8, 12, 16]. 
 
 
______________________________ 
* Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 
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Producenci endoprotez nie podają żadnych wartości parametrów stereometrii powierzchni. 
Informacje te traktują jako zastrzeżone. W literaturze przedmiotu brak jest kompleksowych opracowań 
przedstawiających parametry SGP nieeksploatowanych głów i trzpieni najczęściej usuwanych 
cementowych endoprotez Wellera, jak również innych modeli stawów. Przedstawiane 
w piśmiennictwie wartości parametrów chropowatości Rt i Ra powierzchni endoprotez stawów 
biodrowych obejmują wyniki badań pojedynczych nieeksploatowanych i eksploatowanych 
powierzchni różnych modeli sztucznych stawów. Autorzy nie podają czasu eksploatacji endoprotez 
i innych istotnych danych. 

W dostępnym piśmiennictwie nie natrafiono na opracowania podające zmiany parametru 
objętościowo – powierzchniowego Smmr trzpieni i cementu endoprotez, ani publikacji 
przedstawiających ilość uwolnionych produktów zużycia trzpieni i cementu kostnego używanego do 
stabilizacji sztucznych stawów biodrowych. 
 
CEL PRACY 

Dysponując usuniętymi sztucznymi stawami Wellera z powodu aseptycznego obluzowania panewek, 
postanowiono przeanalizować zmiany parametru objętościowo – powierzchniowego Smmr 
mikrogeometrii powierzchni cementów i trzpieni endoprotez. Przeprowadzone badania powinny dać 
odpowiedź na pytanie – czy procesy zużycia trzpieni i cementu endoprotez Wellera przebiega 
z jednakową intensywnością oraz podać masę uwolnionych produktów zużycia i trzpienia 
wykonanego ze stopu Vitalium. Otrzymane wyniki badań częściowo pozwolą na wyjaśnienie 
niektórych zagadnień związanych z eksploatacją i zużyciem sztucznych stawów biodrowych, a także 
mogą stanowić wskazania dla konstruktorów endoprotez. 
 
MATERIAŁ  I METODYKA BADANIA 

Materiał badań stanowiło 20 próbek powierzchni i cementu współpracujących z 20 powierzchniami 
trzpieni protez Wellera usuniętych z powodu aseptycznego obluzowania panewek. Czas eksploatacji 
stawów wynosił od 1 do 20 lat. Badany materiał podzielono na cztery grupy (w nawiasach podano 
średni czas eksploatacji stawów w latach oraz odchylenie standardowe): 
� I grupa – czas eksploatacji endoprotez od 1 – 3 lat (x = 2,2; s = 0,7), 
� II grupa – czas eksploatacji endoprotez od 5 – 8 lat (x = 6,9, s = 0,8), 
� III grupa – czas eksploatacji endoprotez od 10 – 13 lat (x = 11,9; s = 0,8), 
� IV grupa – czas eksploatacji endoprotez od 17 – 20 lat (x = 19,2, s = 0,8). 
Przedstawiony podział na grupy podyktowany był materiałem pozyskanym przez autora opracowania. 

Badania SGP trzpieni i cementu przeprowadzono w Katedrze Technik Wytwarzania 
i Automatyzacji Politechniki Rzeszowskiej aparatem Rank Taylor Hobson - model Talyskan 150. 
Skanowano powierzchnie o wymiarach od 1,0 do 4,0 mm2 : 
1. Trzpienie - pod kołnierzem endoprotezy (Rys. 1). 
2. Powierzchnie cementu współpracujące z trzpieniem pod kołnierzem endoprotezy. 
 

 
 

Rys. 1. Pomiar parametrów SGP trzpienia aparatem Rank Taylor Hobson, model Talyskan 150 
Fig. 1. Measurement of SGP parameters of the stem by means of Rank Taylor Hobson apparatus, Talyskan 150 

model 
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Otrzymane dane poddano obróbce komputerowej za pomocą programu TALYMAP Expert 2.0 
oraz odpowiednio zaprogramowanego arkusza Microsoft Office Excel 2003. Analizowano zachowanie 
się parametru objętościowo – powierzchniowego Smmr, który jest miarą średniej objętości materiału 
w mm3 w odniesieniu do 1 mm2 powierzchni (mm3/mm2). 

Dla celów porównawczych zbadano geometrię powierzchni 4 nieeksploatowanych trzpieni 
endoprotez Wellera oraz 4 nieeksploatowanych powierzchni cementu. Nieeksploatowane 
powierzchnie zaliczono do grupy 0 (zerowej). Liczbę skanowanych nieeksploatowanych i zużytych 
powierzchni trzpieni i cementów, w poszczególnych grupach, przedstawia Tabela 1. 
 
Tabela 1. Liczba skanowanych powierzchni trzpieni i cementu w badanych grupach 
Table 1. Number of scanned surfaces of stems and cements in examined groups 
 

liczba badanych próbek grupa 
(czas eksploatacji w latach) trzpieni cementu 

0 4 4 
I (1 – 3 lat) 5 5 
II (5 – 8 lat) 5 5 

III (10 – 13 lat) 5 5 
IV (17 – 20 lat) 5 5 

 
Obliczono średnie arytmetyczne (x) parametru Smmr w grupach. Miarą zużycia objętościowego 

na 1 mm2 jest różnica pomiędzy średnią wartością liczbową parametru nieeksploatowanych 
powierzchni (grupa 0) oraz średnią wartością Smmr w badanych grupach, podanych na Rys. 1. 
Metodykę obliczenia masy uwolnionych produktów zużycia trzpienia i cementu podano w pracy 
[L. 4, 5]. Przyjęto założenia: 
1. Intensywność zużycia na całej czynnej powierzchni trzpienia i cementu jest jednakowa. 
2. Współczynniku przylegania współpracujących powierzchni wynosi 65% [L. 5]. Związane jest to 

z porowatą budową cementu (Rys. 2). 
 

 
 

Rys. 2. Obraz nieeksploatowanej powierzchni cementu 
Fig. 2. Image of the raw surface of the cement 

 
 

W opracowaniu podano ilość uwolnionego kobaltu, chromu i molibdenu w mg dla 
średniowymiarowego trzpienia endoprotezy Wellera. W obliczeniach nie uwzględniono 
zanieczyszczeń stopu (Fe, C, Mn, Ni oraz Si). 

 
WYNIKI BADA Ń 

Średnie wartości parametru Smmr trzpieni i cementu, w poszczególnych grupach, podaje Rys. 2. 
Najwyższe wartości parametru Smmr stwierdzono na nieeksploatowanych powierzchniach (grupa 0) 
trzpieni i cementu. Na eksploatowanych powierzchniach wartości parametru Smmr są niższe i maleją 
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począwszy od I do IV grupy. Linie trendu mają charakter malejący. Z danych zawartych na wykresach 
wynika, że podczas eksploatacji endoprotez, zmniejszenie średnich wartości liczbowych parametru 
Smmr nie przebiegało z jednakową intensywnością. 
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Rys. 3. Wartości średnich arytmetycznych parametru Smmr w grupach: a) trzpień, b) cement 

Fig. 3. Arithmetic mean values of Smmr parameters in groups: a) stem, b) cement 
 

Średnią ilość uwolnionych produktów zużycia trzpieni i cementu w trakcie eksploatacji 
endoprotez Wellera podaje Tabela 2. 
 
Tabela 2. Ilość uwolnionego materiału (w mg) z trzpienia i cementu podczas eksploatacji endoprotez 
Table 2. Quantity of material realised from the stem and cement during  endoprostheses utilization 
 

grupa (średni czas eksploatacji  
w latach endoprotez) 

trzpień cement suma 

I  (2,2 lat) 199,1 102,0 301,1 
II  (6,9 lat) 238,8 210,6 446,4 

III  (11,2 lat) 287,0 288,5 575,5 
IV  (19,2 lat) 342,1 403,1 745,2 

W pierwszych 3 latach eksploatacji sztucznych stawów z trzpienia pochodziło ponad 66%, 
z cementu prawie 34% masy uwolnionych produktów zużycia. Począwszy od 3 roku eksploatacji 
endoprotez, występował ponad dwukrotny wzrost masy uwolnionego materiału z cementu, znacznie 
mniejszy z trzpienia. Po około 7 latach eksploatacji sztucznych stawów, ilość uwolnionych produktów 
zużycia trzpienia wynosiła 53%, cementu prawie 47%. Około 11 roku eksploatacji endoprotez, ilość 
uwolnionego materiału z trzpienia i cementu była jednakowa (po około 288 mg). Pomiędzy 12 – 19 
rokiem eksploatacji stawów więcej uwolnionych produktów zużycia pochodziło z cementu (54%) 
aniżeli z trzpienia (46%). 

Skład stopu vitalium, masę uwolnionego kobaltu, chromu i molibdenu, podczas eksploatacji 
endoprotezy Wellera przedstawia Rys. 4. Podczas eksploatacji sztucznych stawów Wellera, najwięcej 
do tkanek pacjenta przedostaje się kobaltu (od 53 do 63% ogólnej masy uwolnionego metalu 
w grupach), znacznie mniej chromu, najmniej molibdenu (od 5,3 do 6% masy uwolnionego metalu). 
 

Omówienie wyników badań i dyskusja. 
Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że największa ilość produktów zużycia trzpienia 

i cementu została uwolniona w pierwszych 3 latach eksploatacji stawów Wellera i zmniejszała się 
w miarę wzrostu okresu obserwacji. Koreluje to z badaniami zużycia węzłów tarcia ślizgowego 
w technice. Po okresie docierania następuje stabilizacja zużycia elementów łożyska. 

Z powodu różnej twardości cementu i trzpienia, masa uwolnionych produktów zużycia różniła się 
w poszczególnych okresach obserwacji. W pierwszych trzech latach eksploatacji endoprotez (I grupa) 
więcej uwolnionych produktów zużycia pochodziło z trzpienia (około 199 mg), znacznie mniej 
z cementu (około 102 mg). 
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Rys. 4. Masa uwolnionych metali podczas eksploatacji endoprotez w grupach 
Fig. 4. Mass of metals realised during utilization of endoprostheses in groups 

 
W późniejszym okresie eksploatacji sztucznych stawów, zmniejszała się masa uwolnionego 

metalu z trzpienia, zwiększała ilość uwolnionych produktów zużycia cementu. Pomiędzy 10 – 13 
rokiem eksploatacji endoprotez (grupa III) sumaryczna ilość uwolnionych produktów zużycia  
trzpienia i cementu była porównywalna (od około 287 do 289 mg). Po około 19 latach eksploatacji, 
więcej uwolnionego materiału pochodziło z cementu (w sumie około 403 mg), znacznie mniej 
z trzpienia (w sumie około 342 mg) i wskazuje na przyśpieszone zużycie. 

Dokonane wyniki badań potwierdzają spostrzeżenia kliniczne mówiące, że cement jest 
najsłabszym ogniwem sztucznych stawów biodrowych i nie spełnia stawianych mu wymagań 
[L. 2, 5, 10, 11, 13, 16]. Trwają badania zmierzające do zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej, 
odporności na pęknięcia, odporności na ścieranie, biotolerancji cementu [L. 1, 2, 8, 10, 13]. 

Po wprowadzeniu przez Charnleya w 1962 roku niskotarciowej endoprotezy stawu biodrowego, 
najczęściej stosowanym układem ruchowym w sztucznych stawach jest skojarzenie polietylenowej 
panewki z metalową głową wykonaną z vitalium [L. 1, 5, 7, 9, 11, 15], w tym również endoprotezy 
Wellera. Jest to uniwersalny, sprawdzony i stosunkowo tani stop wykazujący wystarczającą 
biokompatybilność z tkankami człowieka oraz charakteryzuje się znaczną odporność na zużycie 
i korozję [L. 1, 3, 7, 11, 15]. 

Uwzględniając skład stopu Vitalium, podczas eksploatacji endoprotez Wellera, do tkanek pacjenta 
najwięcej przedostaje się kobaltu (od 53 do 63% ogólnej masy uwolnionego metalu w grupach), 
znacznie mniej chromu, najmniej molibdenu (od 5,3 do 6% masy uwolnionego metalu). 

Dążenie do maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji cementowych sztucznych stawów 
biodrowych wymaga wytworzenie trwalszego niż dotychczas połączenia pomiędzy trzpieniem 
endoprotezy i cementem. Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej cementu kostnego znacznie 
zmniejszy ryzyko wystąpienia aseptycznych obluzowań sztucznych stawów biodrowych 
[L. 1, 5, 8, 10, 13]. 

Drugim istotnym problemem jest ograniczenie ilości wytwarzanych produktów zużycia, które 
przyspieszają rozmiękanie kości w otoczeniu implantu, wzmagają niebakteryjny proces zapalny. Po 
przekroczeniu „bezpiecznej” ilości produktów zużycia w okolicy endoprotezy, są one przemieszczenie 
ich do odległych narządów wewnętrznych wywołując niekorzystne reakcje miejscowe i ogólne 
[L. 1, 5, 9, 11]. 
 
WNIOSKI 

1. Najwięcej produktów zużycia  z trzpienia i cementu uwolnionych zostało w pierwszych trzech 
latach eksploatacji endoprotez Wellera, więcej z trzpienia, znacznie mniej z cementu.  

2. Po trzech latach eksploatacji endoprotez Wellera zmniejszała się masa uwalnianych produktów 
zużycia z trzpienia, zwiększała ilość uwolnionych produktów zużycia z cementu. 



Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych, Łódź, 13-14 maja 2010 

 72

3. Pomiędzy 10 – 13 rokiem eksploatacji z trzpienia i cementu pochodziła porównywalna ilość 
uwolnionych produktów zużycia, po 13 latach eksploatacji znacznie więcej z cementu aniżeli 
z trzpienia. 

4. Uwzględniając skład stopu vitalium, podczas eksploatacji endoprotez Wellera, do tkanek pacjenta 
najwięcej przedostaje się kobaltu, znacznie mniej chromu, najmniej molibdenu. 

5. Celowe jest kontynuowanie prac w poszukiwania nowych materiałów umożliwiających trwalsze 
połączenie elementów endoprotezy z kością oraz ograniczenie ilość wytwarzanych produktów 
zużycia. 
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Summary 

The paper presents quantitive and qualitative analysis of the wear of stem and cement of 
Weller’s endoprostheses during their utilization. 
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PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH 
 

Prophylaxis  of civilization-related diseases 
 
 
 

Słowa kluczowe: 

choroby cywilizacyjne, czynniki ryzyka, profilaktyka 
 
Key-words: 

civilisation-related diseases, risk factors, prophylaxis 
 
 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wybrane choroby cywilizacyjne oraz czynniki ryzyka. Ponadto pokazano 
przeciwdziałanie czynnikom ryzyka poprzez właściwy styl życia, aktywność fizyczną, niepalenie 
tytoniu, zdrowe odżywianie się, uprawianie sportu. 
 
WSTĘP 

Do chorób cywilizacyjnych, które są główną przyczyną zgonów i nadumieralności mężczyzn w Polsce 
zalicza się:  
• schorzenia układu krążenia, 
• choroby nowotworowe.  

Z przyczyn sercowo-naczyniowych takich jak:  
• nagły zgon, 
• zawał serca, 
• udar mózgu, 
ginie wiele pacjentów w wieku produkcyjnym jeszcze zanim przybędzie fachowa pomoc medyczna 
i będzie możliwe zastosowanie skutecznego leczenia. 
 
CZYNNIKI RYZYKA 

Wykazano, że zwalczanie czynników ryzyka zmniejsza umieralność i chorobowość z powodów 
sercowo-naczyniowych i onkologicznych. 
 

Do czynników ryzyka sercowo-naczyniowego niepodlegających modyfikacji należą: 

• Wiek: mężczyźni predysponowani są do chorób krążenia w wieku wcześniejszym, czyli już 
powyżej 45 r.ż., ale zdarzają się nawet przypadki, że zapadają np. na zawał młodzi chłopcy już 
w wieku 16 lat (gdy palą papierosy i nadużywają narkotyki). Kobiety dzięki ochronie hormonalnej 
estrogenów chorują w wieku późniejszym bo powyżej 55 r.ż. 

 
 
 
 
______________________________ 
* Spółdzielnia Lekarzy Specjalistów „Medicus”w Szczecinie, 

Prywatna Przychodnia „PraMed” w Szczecinie 
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• Płeć: mężczyźni chorują w sposób „książkowy”, tzn. mają charakterystyczny ból zawałowy 
lokalizujący się za mostkiem, utrzymujący się powyżej 20-30 min., nie przechodzący 
w spoczynku i po podaniu leku z grupy nitratów (np. nitrogliceryny). Ból jest tak silny, że dopiero 
przechodzi po podaniu morfiny, często promieniuje do lewej kończyny górnej, żuchwy, zębów, 
barków oraz do nadbrzusza – towarzyszą temu nudności i wymioty (tak się zdarza przy zawale 
ściany dolnej). kobiety chorują w sposób bardziej „chimeryczny”, nietypowy. Zachorowanie 
następuje w wieku późniejszym niż u mężczyzn, ale częściej niż u mężczyzn zawały kończą się 
zgonem. kobiety skarżą się na niecharakterystyczne objawy, niesprecyzowane bóle w klatce 
piersiowej, duszności, złe samopoczucie, osłabienie i dlatego trudniej jest postawić prawidłową 
diagnozę. tym samym trafiają one do szpitala z opóźnieniem i leczenie jest przesunięte w czasie. 

• Wczesne występowanie w rodzinie choroby niedokrwiennej serca lub chorób innych tętnic na 
podłożu miażdżycy: w wywiadzie lekarskim duże znaczenie ma występowanie w rodzinie 
zawałów serca lub udarów mózgu. u mężczyzn przed 55 r.ż. i u kobiet przed 65 r.ż. 

• Już rozwinięta choroba niedokrwienna serca lub choroba miażdżycowa innych tętnic. 

 
Do czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegających modyfikacji, czyli zależnych od nas 

tzn. od zmiany stylu życia należą: 

• Nieprawidłowe żywienie. 

� Produkty zbożowe powinny być głównym źródłem energii czyli przeważać w diecie powinny 
węglowodany złożone a nie cukry proste. należy spożywać 5 razy produktów zbożowych 
dziennie w zależności od stopnia aktywności fizycznej. 

� Przeważać powinny produkty takie jak kasze, płatki (jęczmienne, owsiane), makarony. 
produkty powinny być ugotowane w sposób aldente (półtwardo) czyli o niskim indeksie 
glikemicznym, szczególnie dla diabetyków. 

� Należy spożywać codziennie co najmniej dwie duże szklanki chudego mleka o zawartości 
najwyżej 0-0,5% tłuszczu; jogurtu lub kefiru (częściowo można zastąpić chudym białym 
serem).  

� Należy spożywać umiarkowane ilości mięsa. przeważać powinno mięso białe i chude, czyli 
drób bez skóry, ryby.  

� Zalecane są nasiona roślin strączkowych.  
� Wskazane jest spożywanie ryb, szczególnie tłustych ryb morskich takich jak makrela, halibut, 

sardynki, szprotki, śledzie (2-3 razy w tygodniu). zawierają one ochronnie działające 
przeciwmiażdżycowo na naczynia kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. 

� Należy codziennie jeść dużo warzyw i owoców co najmniej 750 g dziennie. dostarczają one 
duże ilości błonnika, podobnie jak płatki. zapobiegają chorobom raka jelita grubego, którego 
zachorowalność wzrasta i występuje nawet u młodych osób czego nie spotykało się 
w ubiegłych latach. 

� Należy ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych. zabronione są masło, śmietana, smalec, 
sery żółte oraz tłuste białe sery.  

� A preferowane są tłuszcze roślinne oliwa z  oliwek, oleje oraz miękkie margaryny takie jak 
benecol, flora; dopuszczalna rama. 

� Ograniczenie produktów zawierających cholesterol takich jak podroby, jaja 2-3 sztuki na 
tydzień. 

� Umiar w spożyciu cukru i słodyczy. 
� Należy ograniczyć spożycie soli, zwłaszcza w przypadku występowania nadciśnienia 

tętniczego i w obciążonym wywiadzie rodzinnym. 
� Należy unikać spożywania alkoholu. Dopuszczalna jest lampka czerwonego wytrawnego 

wina, która zawiera sterole obniżające cholesterol i opóźniające wystąpienie choroby 
Alzheimera. 
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• Palenie tytoniu. 

� Palenie papierosów prowadzi do zawałów, udarów, jest przyczyną przyspieszonej miażdżycy. 
w dymie papierosowym znajduje się ponad 4 tyś. substancji rakotwórczych czyli 
karcinogennych. 

� Palenie papierosów jest przyczyną takich nowotworów złośliwych jak: nowotwory jamy 
ustnej, gardła, krtani, oskrzeli, płuc, także przełyku, żołądka, trzustki, w pewnym stopniu jelita 
grubego oraz odległych jak rak nerki i pęcherza moczowego oraz innych. 

• Mała aktywność fizyczna. 

� Pacjent powinien codziennie mieć 30 minut intensywnego, aktywnego ruchu najlepiej na 
świeżym powietrzu. 

� Zalecana jest jazda na rowerze, pływanie, gra w tenisa, jogging, szybki marsz lub bieg. 

• Podwyższone ciśnienie tętnicze. 

� Powinno się dążyć do normalizacji ciśnienia, które nie może przekraczać 140/90 mmHg, 
a  przy cukrzycy 130/80 mmHg, przy nefropatii cukrzycowej z towarzyszącą 
mikroalbuminurią 120-125 / 70-75 mmHg. 

� Zarówno ograniczenie soli w pożywieniu jak i wysiłek fizyczny obniżają w sposób naturalny 
ciśnienie tętnicze krwi. 

• Zaburzony profil lipidowy. 
− zwiększone stężenie LDL, czyli złego cholesterolu w osoczu 
− małe stężenie cholesterolu HDL, czyli dobrego cholesterolu w osoczu 
− zwiększone stężenie trójglicerydów w osoczu 

� Należy dążyć aby cholesterol całkowity był poniżej 175 mg%. 
� LDL - cholesterol czyli tzw. zły cholesterol nie powinien przekraczać 100 mg%, a przy 

czynnikach ryzyka takich jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca powinno się 
dążyć do 70 mg%. 

� HDL – cholesterol czyli tzw. dobry cholesterol powinien być wyższy niż 40 mg% 
u mężczyzn, a 50 mg% u kobiet. 

� Trójglicerydy powinny być poniżej 150 mg%. 

• Upośledzona tolerancja glukozy lub cukrzyca. 

� Prawidłowa glikemia na czczo we krwi żylnej powinna wynosić poniżej 110 mg%, a u osób 
obciążonych w wywiadzie cukrzycą - poniżej 100 mg%.  

� Cukrzyca typu II jest chorobą podstępną, na początku często bezobjawową, postępującą, 
powodującą powikłania takie jak: częstsze zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych (udary 
mózgu, zawały mięśnia sercowego), przyspieszona miażdżyca tętnic obwodowych, retinopatia 
prowadząca do ślepoty, nefropatia (która się kończy krańcową niewydolnością nerek), często 
dochodzi do amputacji kończyn dolnych z powodu gangreny.  

� Cukrzycy mówimy wówczas jeżeli w dwukrotnym badaniu krwi żylnej na czczo poziom 
cukru wynosi powyżej 126 mg% lub tak zwana glikemia przygodna (czyli oznaczona 
o dowolnej porze dnia niezależnie od posiłku) wynosi powyżej 200 mg%.  

� Nieprawidłowej tolerancji glukozy mówimy wtedy jeśli w teście doustnego testu tolerancji 
glukozy (krzywa cukrowa) w 120 minucie glikemia wynosi między 140 a 199 mg%. Jeżeli 
wartość krzywej cukrowej jest powyżej 200 mg%, to mamy do czynienia z jawną cukrzycą. 

� Występowanie cukrzycy typu ii wiąże się z otyłością wskutek insulinooporności tkanek na 
obwodzie (np. Mięśni) a nie z brakiem produkcji insuliny przez trzustkę (tak jest w cukrzycy 
typu i). Dlatego leczenie cukrzycy typu ii rozpoczynamy od środków niefarmakologicznych, 
a więc redukcji wagi, wysiłku fizycznego, odpowiedniej diety. Jeżeli zawodzą te środki, to 
stosujemy leki doustne i insulinę. 
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• Nadwaga lub otyłość. 

� Nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka chorób krążenia i chorób nowotworowych. 
Szczególnie otyłość brzuszna jest przyczyną incydentów sercowo-naczyniowych. 

� Obwód brzucha w talii u kobiet nie powinien przekraczać 80 cm, a u mężczyzn – 94 cm. 
� Otyłość brzuszna inaczej trzewna wchodzi w skład definicji zespołu metabolicznego, do 

których należą jeszcze takie czynniki jak: zwiększony poziom trójglicerydów, zmniejszone 
stężenie HDL, podwyższone ciśnienie tętnicze powyżej 130/85 mgHg i zwiększone stężenie 
glukozy w osoczu na czczo powyżej 100 mg% lub rozpoznana wcześniej cukrzyca typu II.  

� Zespół metaboliczny zwany zespołem x uwzględnia więc hiperinsulinemię, insulinooporność, 
dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze, hiperglikemię i chorobę wieńcową. Nowsze kryteria 
uwzględniają otyłość brzuszną, zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy, mikroalbuminuirę, 
nadczynność osi przysadkowo-nadnerczowej, hiperurykemię i hiperhomocysteinemię. 

� Leczenie zespołu metabolicznego opiera się na zmianie stylu życia (dieta ubogokaloryczna, 
zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej, leczenie nadciśnienia tętniczego, 
dyslipidemii i otyłości). Leczenie stanowi równocześnie profilaktykę cukrzycy typu II 
i chorób sercowo-naczyniowych. 

� Otyłość stanowi przyczynę nowotworów takich na przykład jak u kobiet rak sutka i trzonu 
macicy.  

� U kobiet obciążonych genetycznie rakiem sutka nie powinno się stosować hormonalnej terapii 
antykoncepcyjnej, odchodzi się również od hormonalnej terapii zastępczej w wieku 
okołomenopauzalnym.  

 
Do nowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego o jeszcze nie do końca ustalonym 

znaczeniu należą zwiększone stężenia w osoczu: 
• białka C-reaktywnego (CRP), 
• homocysteiny, 
• lipoproteiny a, 
• fibrynogenu. 
 
PRZYKŁAD TABLICY SCORE DO OCENY RYZYKA ZGONU PACJEN TA 

Do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego zaleca się korzystanie z karty ryzyka SCORe (ang. 
Systematic Coronary Risk Evaluation). Karta pozwala oszacować 10-letnie wystąpienie incydentu 
sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem na obszarach europy, gdzie zagrożenie chorobami 
krążenia jest duże w zależności od płci wieku, ciśnienia tętniczego skurczowego, stężenia cholesterolu 
całkowitego i palenia tytoniu (Tabela 1). 

Posługując się kartą, można pokazać pacjentowi, jak się zmieni jego zagrożenie jeśli np. 
Przestanie palić lub zmniejszy inne czynniki ryzyka. 

Wpływ długoletniego działania czynników ryzyka występujących u danej osoby można ocenić 
podążając pionowo w górę tabel. Może to być przydatne szczególnie w ocenie ryzyka u osób 
młodych. Osoby charakteryzujące się niskim ryzykiem powinny uzyskać informację o tym jak 
utrzymać ten poziom ryzyka w kolejnych latach. 

Szczególnej uwagi wymagają osoby w wypadku których ryzyko wynosi 5% lub więcej oraz 
osoby, które znajdą się w tym przedziale ryzyka osiągnąwszy wiek średni. 

Aby określić względne ryzyko u danej osoby należy porównać otrzymaną wartość z ryzykiem 
odnoszącej się do osoby niepalącej tej samej płci i wieku, u której wartości ciśnienia są niższe od 
140/90 mmHg, a stężenie cholesterolu całkowitego jest niższe od 5 mmol/l (tj. 190 mg/dl). Tablicę 
Score można także wykorzystać do wskazania jakie zmiany kategorii ryzyka wynikną z ograniczenia 
poszczególnych czynników ryzyka u danej osoby. Na przykład w jakim stopniu ryzyko się zmniejszy 
w związku z zaprzestaniem palenia tytoniu. 
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Tabela 1. Tablica SCORE: A – skurczowe ciśnienie tętnicze w [mmHg], B - wiek w [lata], 
C1 - cholesterol całkowity w [mmol/l], C2 - cholesterol całkowity w [mg/dl] [L. 1] 

 
 

10 – LETNIE RYZYKO ZGONU PACJENTA Z POWODU CHORÓB 
UKŁADU KRĄŻENIAW POPULACJACH O DUŻYM RYZYKU 

Kobiety Mężczyźni 
  

 
A 

Niepalące  Palące 

 
B 

Niepalący  Palący 

↓↓↓↓     ↓↓↓↓     
180 7 8 9 10 12  13 15 17 19 22  14 16 19 22 26 26 30 35 41 47 
160 5 5 6 7 8 9 10 12 13 16 9 11 13 15 16 18 21 25 29 34 
140 3 3 4 5 6 

 
6 7 8 9 11 

65 
6 8 9 11 13 13 15 17 20 24 

120 2 2 3 3 4  4 5 5 6 7  4 5 6 7 9 

 

9 10 12 14 17 
        

180 4 4 5 6 7 8 9 10 11 13  9 11 13 15 18 18 21 24 28 33 
160 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 6 7 9 10 12 12 14 17 20 24 
140 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 

60 
4 5 6 7 9 8 10 12 14 17 

120 1 1 2 2 2 

 

2 3 3 4 4  3 3 4 5 6 

 

6 7 8 10 12 
        

180 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7  6 7 8 10 12 12 13 16 19 22 
160 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 5 6 7 8 8 9 11 13 16 
140 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

55 
3 3 4 5 6 5 6 8 9 11 

120 1 1 1 1 1 

 

1 1 2 2 2  2 2 3 3 4 

 

4 4 5 6 8 
        

180 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4  4 4 5 6 7 7 8 10 12 14 
160 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 8 10 
140 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

50 
2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 

120 0 0 1 1 1 

 

1 1 1 1 1  1 1 2 2 2 

 

2 3 3 4 5 
         

180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 
0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

120 0 0 0 0 0 

 

0 0 0 0 0  0 0 1 1 1 

 

1 1 1 1 1 
 

C1→ 4 5 6 7 8  4 5 6 7 8  4 5 6 7 8  4 5 6 7 8 

C2→  150  200  250  
300 

 150   200   250   300  150   200   250   300  150   200   250   300 

CHOLESTEROL CAŁKOWITY 

Znaczenie odczytu z tablicy SCORE 

< 1% 1 % 2 % 3 – 4 % 5 – 9 % 10 – 14 % 15% > 
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WNIOSKI 

• Korzyści z profilaktyki  pierwotnej czyli zwalczania czynników ryzyka oraz prewencji wtórnej 
czyli leczenia już objawów choroby odnoszą głównie osoby z utajoną  czyli bezobjawową lub 
jawną klinicznie chorobą niedokrwienną serca. 

• Strategia populacyjna polega na zwalczaniu czynników ryzyka wynikających ze stylu życia 
poprzez oddziaływania na świadomość społeczną i tworzeniu warunków sprzyjających 
aktywności fizycznej, niepaleniu tytoniu i zdrowemu odżywianiu się, zachowaniu tzw. szczupłej 
sylwetki w efekcie czego obniża się ciśnienie krwi i zmniejsza się stężenie cholesterolu. 

• Dzięki skutecznej strategii populacyjnej zmniejsza się umieralność na choroby układu krążenia 
w Polsce i w europie. W 2000 roku w porównaniu z rokiem 1990 zmniejszyło się znacznie 
spożycie tłuszczów zwierzęcych i czerwonego mięsa a wzrosła konsumpcja tłuszczów roślinnych 
zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe, owoców, warzyw i drobiu; zmniejszyła się także 
liczba osób palących tytoń. 

• W związku z czym latach 1991-1999 odnotowano zmniejszeniu umieralności na choroby układu 
krążenia o 30% u mężczyzn i 34 % u kobiet. 

• Profilaktyka chorób cywilizacyjnych powinna iść w kierunku: 
� Aby zmniejszyć zachorowalność i umieralność na choroby cywilizacyjne należy w celu 

profilaktycznym (mężczyźni po 40 r.ż. i kobiety po 50 r.ż.) przeprowadzić badania takie jak:  
� przynajmniej raz w roku pomiar ciśnienia krwi jeżeli pacjent nie leczy się z powodu 

nadciśnienia;  
� pomiar poziomu krwi przynajmniej raz na trzy lata przy założeniu że nie ma cukrzycy; 
� oznaczenie lipidogramu; 
� badania kolonoskopowe po 50 r.ż. w celu profilaktyki raka jelita grubego; 
� badania mamograficzne i cytologiczne u kobiet wykrywające wczesne stadia raka piersi i raka 

szyjki macicy; 
� badanie prostaty u mężczyzn wykrywające przerost gruczołu krokowego i raka prostaty; 
� badanie tomograficzne płuc u długoletnich palaczy papierosów. 

• Ogólnie mówiąc należy w społeczeństwie propagować zdrowy tryb życia, zgodnie z naturą 
i zmianę mentalności ludzkiej. 
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Summary 

Some selected civilization-related diseases and risk factors have been described in this paper. 
Moreover has been shown a counteracting of risk factors as the right life style, physical activity, 
non-smoking cigarettes, adequate nutrition and active sport. 
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ANALITYCZNO-NUMERYCZNE WYZNACZANIE 
KĄTA GUZKA STAWOWEGO 
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Streszczenie 

Jednym z istotnych elementów dla programowania artykulatorów indywidualnych jest określenie kąta 
guzka stawowego. W obecnie stosowanych indywidualnie programowanych artykulatorach do 
określenia tego kąta wykorzystuje się urządzenie zwane łukiem twarzowym. Pozwala ono na 
synchronizowanie ruchu żuchwy i przeniesienie parametrów do artykulatora. W pracy przedstawiono 
metodę analityczno-numeryczną wyznaczania kąta guzka stawowego i kąta żuchwy z wykorzystaniem 
rentgenowskiego zdjęcia pantomograficznego żuchwy. Zdjęcie zostało opracowane w programie 
Corel PhotoPaint, a analizę numeryczną przeprowadzono w programie Mathematica. 
Z przeprowadzonej analizy graficznej zdjęcia pantomograficznego oraz badania analityczno-
numerycznego otrzymano wartość kąta guzka stawowego około 27,1764° i wartość kąta żuchwy około 
123,945°. Uzyskane w pracy wyniki korelują rezultatami uzyskanymi z badań antropologicznych 
przeprowadzonych przez innych autorów. Opracowana procedura numeryczna w programie 
Mathematica pozwoli na opracowanie tablic wartości kąta guzka stawowego i wartości kąta żuchwy 
umożliwiających programowanie artykulatora bez konieczności zastosowania łuku twarzowego. 
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* Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Instytut Matematyki 
** Spółdzielnia Lekarzy specjalistów „Medicus” w Szczecinie, 

Prywatna Przychodnia „PraMed” w Szczecinie 
*** Pomorska Akademia Medyczna, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, 

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 



Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych, Łódź, 13-14 maja 2010 

 82

WSTĘP 

Układ ruchu narządu żucia jest systemem złożonym z siecią wzajemnych zależności pomiędzy 
mięśniami, składowymi szkieletowymi, więzadłami, zębami oraz włóknami nerwowymi. Żuchwa jest 
strukturą kostną zawieszona na pętli mięśniowej i przyczepioną do czaszki za pośrednictwem 
więzadeł. Gdy mięśnie ja unoszące ulegają aktywacji, ich skurcz powoduje uniesienie żuchwy [L. 2]. 
Istnieje możliwość przyłożenia siły względem czaszki w trzech punktach: w obrębie dwóch stawów 
skroniowo-żuchwowych i zębów. Mięśnie (żwacz, skroniowy, skrzydłowy przyśrodkowy) odznaczają 
się wysoką siłą skurczu, to też w przypadku wszystkich trzech stref kontaktu żuchwy z czaszką 
istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia struktur. Należy określić optymalne czynniki umożliwiające 
redukcję, eliminację a nawet zapobieżenie uszkodzeniu tkanek [L. 5, 11]. 

Przyjmuje się, że relacja centryczna jest to taka pozycja żuchwy, w której jej głowy przyjmują 
najbardziej stabilną pozycję w panewkach stawów skroniowo-żuchwowych. Przez lata pozycja relacji 
centrycznej była zalecana jako najbardziej prawidłowa [L. 2]. Ostatnio zasugerowano jednak, iż 
głowy żuchwy powinny znajdować się w najwyższym położeniu w panewkach stawu skroniowo-
żuchwowego [L. 13]. Kluczowym aspektem jest wykorzystanie stabilnej ortopedycznie pozycji 
żuchwy względem czaszki. 

Kąt żuchwy i guzek stawowy ulegają przemianom na przestrzeni życia człowieka. U człowieka 
dorosłego kąt żuchwy stopniowo zmniejsza się i wynosi od około 125° do 117°. Fakt ten potwierdzają 
zgodnie anatomowie i antropolodzy. Kąt żuchwy w całkowitym bezzębiu staje się rozwarty, 
a artykulacja szczękowa w tym samym czasie prowadzi do zaniku dołu stawowego. Tylna płaszczyzna 
guzka stawowego wyrównuje się, zmieniając warunki wyrostków stawowych żuchwy [L. 4, 7]. Znane 
są wyniki badań niektórych autorów, którzy otrzymali wartość kąta żuchwy w granicach od 124° do 
127° [L. 1, 14]. 
 
CELE PRACY, MATERIAŁ I METODA 

Celem pracy jest opracowanie metody graficzno analityczno-numerycznej określania indywidualnego 
nachylenia płaszczyzny ślizgowej głów stawowych żuchwy, bez pomocy łuku twarzowego, w oparciu 
o zależność pomiędzy kątem żuchwy a kątem tylnej ściany guzka stawowego stawu skroniowo-
żuchwowego. 

Do analizy wykorzystano zdjęcie pantomograficzne cyfrowe żuchwy wykonane aparatem Cranex 
Tome firmy Soredex. Zdjęcie opracowano w programie Digora for Windows firmy Soredex 
(wersja 2,5) w Katedrze i Zakładzie Radiodiagnostyki Obrazowej i Stomatologicznej Pomorskiej 
Akademii Medycznej.  

W pracy zastosowano metody: analiza cyfrowa zdjęcia pantomograficznego w programie Digora 
for Windows (wszystkie wartości podawane były automatycznie przez oprogramowanie 
z dokładnością do 0,01 mm przy pomiarach odległości oraz 0,1° przy pomiarach kątów), analiza 
zdjęcia pantomograficznego programie Corel-Photo Paint X3 (odczyt punktów jest wykonywany 
z dokładnością 0,1 mm), modelowanie matematyczne, analiza numeryczna w programie 
Mathematca 4.1. 

W obliczeniach wykorzystano następujące wielkości: 
• Długość 1/2 trzonu żuchwy liczono od punktu wyznaczonego w miejscu przecięcia się linii 

pośrodkowej (pokrywającej się z kolcem nosowym przednim) z dolnym brzegiem trzonu żuchwy, 
do punktu na dolnym brzegu trzonu żuchwy w miejscu największej wypukłości kąta żuchwy. 

• Długość gałęzi żuchwy liczono od punktu na dolnym brzegu trzonu żuchwy znajdującym się 
w miejscu największej wypukłości kąta żuchwy, do górnego brzegu głowy wyrostka 
kłykciowego.  

• Wielkość kąta żuchwy określono między liniami poprowadzonymi między trzema punktami: 
punkt przecięcia się linii pośrodkowej z dolnym brzegiem trzonu żuchwy, punktu na dolnym 
brzegu trzonu żuchwy w miejscu największej wypukłości kąta żuchwy, punkt zlokalizowany 
najbardziej dystalnie na głowie żuchwy. 
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METODA GRAFICZNO-ANALITYCZNO-NUMERYCZNA WYZNACZANIA  KĄTÓW 
ŻUCHWY 

Analiza graficzna kątów żuchwy na zdjęciach pantomograficznych 

Wartość kąta guzka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego człowieka można wyznaczyć 
wykorzystując zdjęcie pantomograficzne żuchwy (Rys. 1). W celu utworzenia analitycznego modelu 
wyznaczania kąta guzka stawowego należy ustalić, w programie Corel-PhotoPaint X3, ze zdjęcia 
pantomogrficznego współrzędne punktów A, B i C (Rys. 2). Zakłada się, że proste l1 i l2 są 

równoległe [L. 4]. 

 
Rys. 1. Przykład analizowanego zdjęcia pantomograficznego żuchwy (Źródło: Materiał autorów) 

Fig. 1. Example of analysed panoramic topography photograph of jaw (Source: Material of the Authors) 
 
 

 

 
Rys. 2. Odczytanie współrzędnych punktów A, B i C w programie Corel-PhotoPaint X3. A(312, 128), 

B(187, 179), C(338, 3) w [mm] 
Fig. 2. Defining some co-ordinates of points A, B and C in program Corel-PhotoPaint X3. A(312, 128), B(187, 

179), C(338, 3) [mm] 
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Wyznaczanie analityczne kątów żuchwy 

Znając współrzędne wierzchołków trójkąta można w programie Mathematica wyznaczyć wartość kąta 
guzka stawowego i kąta żuchwy stosując znane wzory na pole trójkąta [L. 15]. 
 
Model Zastosowanie wzorów na pole trójkąta 
 
Zakładamy, że w trójkącie ABC współrzędne wierzchołków A, B, C mają postać: 

 ).y,C(x),y,B(x),y,A(x 332211  (1) 

Wtedy długości boków |BC| ≡ a, |AC| ≡ b, |AB| ≡ c, trójkąta ABC określają zależności: 

 ,)y(y)x(xa 2
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2
23 −+−=  (2) 

 ,)y(y)x(xb 2
13

2
13 −+−=  (3) 

 .2
12

2
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Pole P trójkąta ABC określamy następującym wzorem Herona: 

 .c)b)(pa)(pp(pP −−−=  (5) 

gdzie p oznacza połowę obwodu trójkąta, którą definiuje formuła: 
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Z drugiej strony pole P trójkąta ABC określamy wzorami z funkcją sinus: 
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Po uwzględnieniu wzoru Herona (5) (6) w formułach (7) i (8) i po przekształceniach oraz 
zastosowaniu funkcji odwrotnej do funkcji sinus otrzymujemy: 
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Wartość kąta guzka stawowego i kąta żuchwy wyrażoną w stopniach podają ostatecznie następujące 
wzory: 
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Wyznaczanie numeryczne kątów żuchwy 

Wartości kąta żuchwy A i kąta guzka stawowego B podane w stopniach można uzyskać stosując 
następujący algorytm numeryczny w programie Mathematica [L. 3]: 

Program 

In[1]:=   x1=312;   y1=128;     x2=187;     y2=179;     x3=338;     y3=3; 
             a=Sqrt[(x3-x2)^2+(y3-y2)^2];  
             b=Sqrt[(x3-x1)^2+(y3-y1)^2];  
             c=Sqrt[(x2-x1)^2+(y2-y1)^2] 
             p=0.5*(a+b+c) 
             P=Sqrt[p*(p-a)*(p-b)*(p-c)] 
             Alfa=180-(180/Pi)*ArcSin[(2*P)/(b*c)] 
             Beta=(180/Pi)*ArcSin[(2*P)/(a*c)] 
Out[12] 123.945  
Out[13] 27.1764 
 

Z obliczeń numerycznych otrzymano wartość kąta żuchwy Alfa=123,945° i kąta guzka 
stawowego Beta=27,1764°. Stosując powyższy algorytm można przeprowadzić symulację tych kątów 
dla różnych nieznacznych przemieszczeń punktów A, B i C trójkąta ABC uwzględniając błąd odczytu 
współrzędnych w programie Corel Photo-Paint X3. 
 
WYNIKI I DYSKUSJA 

Jednym z podstawowych problemów leczeniu protetycznym rozległych braków w uzębieniu, 
zwłaszcza w przypadku rekonstrukcji z wykorzystaniem, jako filarów protetycznych implantów, jest 
sposób określenia wielkości kąta nachylenia guzka stawowego. Wielkość ta jest istotną wartością 
w programowaniu urządzenia nazwanego artykulatorem. Urządzenie to pozwala na odtworzenie 
ruchów żuchwy wykonywanych w trakcie żucia. Wielu autorów uważa, że tylko indywidualnie 
nastawialne artykulatory oddają rzeczywiste ruchy żuchwy [L. 12]. Do ich programowania w celu 
określenia wartości kąta nachylenia guzka stawowego wykorzystuje się łuki twarzowe.  

Ze wzglądu na trudności podczas programowania większość klinicystów używa artykulatorów 
półautomatycznych lub nienastawialnych. W przypadku rozległych prac protetycznych, może być 
powodem i często jest, przyczyną powstawania zaburzeń okluzyjnych. Analiza kefalometryczna jest 
metoda od lat stosowana przez ortodontów i chirurgów szczękowo- twarzowych w ocenie zmian 
i planowaniu zabiegów terapeutycznych [L. 12]. 

W latach 60 XX wieku Kulikowska przeprowadziła badania antropometryczne uzyskując dane 
dotyczące wielkości kata guzka stawowego [L. 7, 8, 9, 10]. Uzyskane wyniki są zgodne z wynikami 
które uzyskano z symulacji analityczno-matematycznej posługując się zaproponowanymi metodami 

Z przeprowadzonej analizy graficznej zdjęcia pantomograficznego w programie Corel Photo-
Paint X3, modelowania matematycznego oraz analizy numerycznej w programie Mathematica 4.1 
otrzymano wartość kąta guzka stawowego ok. 27,1764° i wartość kąta żuchwy ok. 123,945°. 
 
WNIOSKI 

• Wartość kąta guzka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego można wyznaczyć uzyskanego ze 
zdjęcia pantomograficznego za pomocą pomiaru kąta żuchwy w programie graficznym Corel 
Photo-Paint X3. Pozwala to zastąpić trudny  w użyciu „łuk twarzowy”. 

• Praktyczne znaczenie opracowanego algorytmu numerycznego w programie Mathematica, to 
możliwość natychmiastowego obliczenia wartości kąta guzka stawowego i kąt żuchwy. 

• Praktycznym aspektem uzyskanych z analizy geometryczno-numerycznej wielkości kąta guzka 
stawowego stawu skroniowo-żuchwowego jest możliwość jego wykorzystania w pracy klinicznej 
w nastawieniu indywidualnego artykulatora. 
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Summary 

One of the main elements for programming of individual articulators is define of articular 
tuberculum angle. In the present used individual programmed articulators in order to define the 
condylar angle of mandible is often applied the instrument named face-bow. It allows for 
synchronizing the jaw excursion and transforming some parameters to articulator. Some 
analytical and numerical method for determination of condylar angle of mandible and gonial 
angle by using the panoramic topography photograph of jaw have been presented in this paper. 
The panoramic topography photograph has been elaborated in Corel Photo-Paint program and 
numerical analysis has been done in Mathematica program. From graphical analysis of 
panoramic topography photograph and analytical and numerical models have been obtained the 
value of condylar angle about 27,1764°°°° and the value of gonial angle about 123,945°°°°. The 
obtained results in this paper have some correlation with the anthropological results of other 
authors. Some numerical procedure made in Mathematica program allow for define some tables 
of the values of condylar angle, which will be helpful in articulator programming without face-
bow application. 
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Streszczenie 

W pracy opisano możliwość zastosowania elementów teorii perkolacji w biomechanice protetycznej 
do modelowania przepływu krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu stawu zębowo-
zębodołowego. Zakłócenia naturalnego przemieszczania się zęba przez działające obciążenia 
wpływają niekorzystnie na proces przepływu krwi w zębodole. Czynnikami powodującymi 
zwiększone obciążenia są elementy protetyczne takie jak: mosty, korony, protezy stałe i ruchome, 
druty ortodontyczne. W pracy przedstawiono model analityczny, w ujęciu macierzowym, natężenia 
przepływu perkolacyjnego krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu. Podano symulacje natężenia 
przepływu perkolacyjnego krwi w programie MathCAD. Zastosowanie teorii perkolacji do problemu 
modelowania przepływu perkolacyjnego krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu stawu zębowo-
zębodołowego daje możliwość przybliżonego oszacowania jego parametrów przepływu (np. 
natężenie, prędkość) pod warunkiem znajomości wyników badań skaningowych, elektronowych 
i specjalistycznych komputerowych dołu zębodołowego oraz tkanki zębowej. 
 
IDEA PERKOLACJI 

Całkowity model defektu, pewnej struktury, jest z natury procesem stochastycznym. Dużą 
różnorodność zawiłych zjawisk i defektów fizycznych, które periodycznie narastają nie można 
w zupełności zdefiniować. 

Wystąpienie (lub nie wystąpienie) losowo wybranego elementu w pewnej strukturze jest 
definiowane za pomocą prawdopodobieństwa różnych zdarzeń. Dodatkowo rozkład początkowych 
defektów,  zarówno  przestrzenne  rozmieszczenie  i  rozmiar,  wpływają  na prawdopodobieństwo tak, 
______________________________ 
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że defekt może osiągać krytyczny rozmiar, przez co może powodować uszkodzenie w danym czasie 
(Rys. 1) [L. 7, 8, 10, 13]. Termin perkolacja dla modeli stochastyczno-geometrycznych zastał podany 
po raz pierwszy przez Hammersleya w 1957 roku [L. 5]. 

Przez defekt rozumie się różne zjawiska. Zasady teorii perkolacji można stosować – dla przykładu 
– w następujących zagadnieniach: 
• Przepływ prądu w sieci elektrycznej. Defektem jest tu nagły zanik przepływu prądu w sieci 

elektrycznej lub gwałtowny wzrost prądu (tj. zwarcie sieci) w pewnym jej obszarze [L.  12]. 
• Przypływ prądu na powierzchni izolatora. Defektem jest tu nagły wzrost konduktywności 

powierzchni izolatora (tj. zwarcie, wyładowanie) [L. 4]. 
• Działanie sił w sieci beleczek kostnych kości gąbczastej. Utrata masy kostnej i w konsekwencji 

nagłe przerwanie ciągłości struktury beleczek kostnych może nastąpić w wyniku stałego ubytku 
kości lub z powodu powolnego procesu ścieczenia beleczek. Defektem jest tu nagłe złamanie 
kości z powodu zaniku struktur beleczkowych. Fakt ten wpływa na parametry wytrzymałości 
kości [L. 3]. 

• Przesączanie cieczy synowialnej przez strukturę chrząstki stawowej wyściełającej współpracujące 
powierzchnie (tj. głowy i panewki) stawów człowieka (np. stawu biodrowego). Defektem jest tu 
nagłe zatrzymanie procesu przesączania, wskutek zamknięcia przestrzeni przepływu; Zamknięcie 
przestrzeni może być spowodowane procesem starzenia się, zmianami chorobowymi lub 
zmianami wywołanymi przez duże obciążenia [L. 2]. 
W niniejszej pracy podjęto próbę interpretacji zasad teorii perkolacji w problemie przepływu krwi 

w sieci naczyń krwionośnych stawu ząb-zębodół układu stomatognatycznego człowieka. W tym celu 
utworzono model przepływu cieczy na kwadratowej sieci, która symuluje przepływ krwi w sieci 
naczyń krwionośnych stawu ząb zębodół. Na rysunkach 1 i 2 pokazano przykładowy układ płaski 
i przestrzenny sieci, na których można symulować proces przepływu perkolacyjnego (tzn. przepływu 
zmieniającego się w czasie, aż do momentu osiągnięcia progu perkolacyjnego czyli do momentu 
wystąpienia defektu a zatem załamania się tego przepływu). Miejscowy zanik ciągłości struktury sieci 
płaskiej (np. trójkątnej, kwadratowej, sześciennej) lub przestrzennej (np. kubicznej) może prowadzić 
do powstania progu perkolacyjnego tzn. do przerwania struktury, którą ta sieć interpretuje (Rys. 1, 2). 
 

  
 
Rys. 1. Model 3D siatki sześciennej ilustrujący 

połączenia oczek sieci naczyń 
krwiono śnych zębodołu z losowym 
ustaniem przepływu krwi 
(Źródło: Ze zbioru autorów) 

Fig. 1. Model of a cubic net illustrating connections 
of blond vessels elements of alveolus with 
random of stoppage blond flow 
(Source: Authors’ collection) 

 
Rys. 2. Model 3D siatki sześciennej ilustrujący 

zamknięte połączenia oczek sieci naczyń 
krwiono śnych zębodołu gdzie ustał 
przepływ krwi  (Źródło: Ze zbioru autorów) 

Fig. 2. Model of a cubic net illustrating closed 
connections of blond vessels elements of 
alveolus where blood flow has been stopped 
(Source: Authors’ collection) 
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ELEMENTY BUDOWY I MECHANIKI STAWU Z ĘBOWO-ZĘBODOŁOWEGO 

Ząb umocowany jest w kości żuchwy za pomocą skomplikowanego mechanizmu mocującego. 
Dokładne badania przekrojów tkanek wykazały obecność aparatu więzadłowego, który łączy ząb 
z kością szczęki lub żuchwy (Rys. 3). Ponieważ przy dokładnym badaniu stwierdza się pewną 
ruchomość zęba w jego umocowaniu kostnym, można mówić prawie o połączeniu stawowym 
(Rys. 4). 

Naczynia krwionośne szczeliny ozębnowej tworzą sieć przypominająca kosz, która obejmuje 
korzeń (Rys. 5). Widoczne są różne dopływu w okolicy wierzchołka zęba oraz w zębodole. Ząb 
w zależności od stanu naczyń krwionośnych, może znajdować się w trzech różnych położeniach 
w zębodole: w położeniu środkowym, w czasie stania, w wysuniętym w czasie snu i wciśniętym 
podczas żucia [L. 6, 9]. 

Ząb zawieszony jest w zębodole na więzadłach, które przekazują nacisk żucia na tkanki twarde 
jako obciążenie przez pociąganie. Obciążenie przez pociąganie jest fizjologicznym obciążeniem dla 
tkanek twardych. Przy przesunięciach poprzecznych ząb przechylany jest w zębodole, co prowadzi do 
jednostronnego ściskania i rozciągania przyzębia brzeżnego. Nie można wykluczyć w tym przypadku 
uszkodzeń przyzębia. W wyniku czynnościowego obciążenia zęba naczynia krwionośne ulegają na 
przemian ściskaniu i rozluźnianiu, wskutek czego powstaje wahadłowe zaopatrzenie w krew (według 
Lenza) [L. 1, 6]. 

Wartość średniej siły działającej na przyzębie zębodołowe podczas żucia wynosi od 150 do 300 N 
(skrajnie do 800 N). Siła ta jest najlepiej przejmowana, gdy przebiega zgodnie z kierunkiem pionowej 
osi zęba, gdyż wtedy obciążana jest największa powierzchnia zęba. Siły poziome obciążają jedynie 
wybiórczo poszczególne odcinki powierzchni zęba. W czasie przechylania wywierany jest nacisk na 
przyzębie Brzeżne i przywierzchołkowe, a w odcinku środkowym jest on prawie niezauważalny 
[L. 6]. 

Uszkodzenie przyzębia i miejscowy ograniczony przepływ krwi lub jego zanik w sieci naczyń 
krwionośnych zębodołu może wystąpić wtedy gdy ząb zostanie przeciążony jako filar mostu, jako ząb 
klamrowy lub jako ząb z drutem ortodontycznym. 

Określono ruchomość zębów następująco: siekacze (0,10-0,15 mm), kły (0,05-0,09 mm), 
przedtrzonowe (0,05-0,12 mm) i trzonowce (0,04-0,08 mm). Ruchomość zębów przekraczające te 
granice określa się jako patologiczną [L. 11]. 
 

    
 
Rys. 3. Przykład wyglądu 

powierzchni zęba 
(Źródło: 
Ze Zbioru autorów) 

Fig. 3. Example of tooth area 
(Source: 
Authors’ collection) 

 
Rys. 4. Obciążenie działające na 

ząb podczas żucia (Źródło: 
Ze Zbioru autorów) 

Fig. 4. Load acting on the tooth 
during mastication process 
(Source: Authors’ collection) 

 
Rys. 5. Model siatki naczyń 

krwiono śnych zębodołu 
(Źródło: 
Ze Zbioru autorów) 

Fig. 5. Model of blond vessels net 
of alveolus (Source: 
Authors’ collection) 
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MODELOWANIE ANALITYCZNE PRZEPŁYWU KRWI W SIECI NACZ YŃ 
STAWU ZĄB-ZĘBODÓŁ 

Model natężenia przepływu perkolacyjnego krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu stawu 
zębowo-zębodołowego na sieci kwadratowej zawiera dwadzieścia jeden oczek to jest połączeń. Siatkę 
naczyń krwionośnych można rozwinąć na płaszczyznę i uzyskać w ten sposób model płaski. 
Elementem powodującym przepływ krwi jest serce. Obieg stanowią: serce, tętnice przechodzące, 
tętniczki, naczynia włosowate, żyłki oraz żyły i ponownie serce. Rozpatrywany model można 
modelować za pomocą sieci kwadratowej oraz opisać macierzowo metodą prądów oczkowych 
Maxwella (Rys. 6, 7) [L. 2, 12]. 
 

  
 
Rys. 6. Model 2D siatki kwadratowej 

ilustruj ący połączenia oczek 
sieci naczyń krwionośnych 
zębodołu z możliwością ich 
losowego niszczenia (ustania 
przepływu krwi) (Źródło: 
Ze Zbioru autorów) 

Fig. 6. Model of square lattice 
illustrating mesh connections of 
blond vessels net of alveolus 
with random destroying 
possibility (stoppage of blood 
flow) (Source: 
Authors’ collection) 

 
Rys. 7. Modelowanie przepływu perkolacyjnego krwi w sieci 

naczyń krwionośnych zębodołu na sieci kwadratowej 
o 21 oczkach z algorytmem AL niszczenia połączeń: 
1, 2 – wejście i wyście przepływu krwi w sieci, 
C - wartość prędkości przepływu, P - natężenia 
przepływu, p – próg perkolacji (ustanie przepływ 
krwi) (Źródło: Ze Zbioru autorów) 

Fig. 7. Modeling of percolation blood flow in the blood vessels 
net of alveolus on the square lattice, which contains 21 
net meshes with AL. algorithm of connections 
destroying: 1, 2 – inlet and outlet of blond flow in the 
net, C – value of velocity flow, P – flow intensity, p – 
percolation threshold (Source: Authors’ collection) 

 
 

Strukturę modelu przepływu perkolacyjnego krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu na sieci 
kwadratowej ujmuje następujące równanie macierzowe: 

 Am××××m ⋅ Bm××××1 = Cm××××1 , (1) 

gdzie A oznacza macierz struktury połączeń naczyń w sieci naczyń krwionośnych zębodołu stawu 
zębowo-zębodołowego, B - macierz natężenia przepływu krwi w sieci naczyń krwionośnych, którą 
tworzy wektor przepływów oczkowych krwi modelu perkolacji utworzonego na sieci kwadratowej, C 
- macierz wartości prędkości przepływu krwi w sieci naczyń krwionośnych okalających zębodół. 

Mnożąc lewostronnie równanie (2) przez macierz odwrotną A–1 do macierzy A uzyskuje się: 

 A –1
m×m

 ⋅⋅⋅⋅ A m×m ⋅⋅⋅⋅ Bm×1 = A –1
m×m ⋅⋅⋅⋅ C m×1 . (2) 

Po zastosowaniu podstawowych własności macierzy równanie (2) otrzymuje postać: 

 Bm×1 = A –1
m×m ⋅⋅⋅⋅ Cm×1 . (3) 

 
 



X Jubileuszowa Konferencja 

 91

Wprowadzamy macierz jednokolumnową D oraz do niej transponowaną jednowierszową DT. 
W celu wyeliminowania natężenia przepływów oczkowych krwi od B2 do Bm równanie macierzowe 
(3) mnożymy lewostronnie przez macierz DT i otrzymujemy: 

 DT
1××××m

 ⋅ Bm××××1 = DT
1××××m

 ⋅ A–1
m××××m ⋅ Cm××××1 , (4) 

gdzie symbol DT oznacza jednowierszową macierz zerowania przepływów oczkowych krwi. 
Macierz jednoelementowa P natężenia przepływu perkolacyjnego krwi w sieci naczyń 

krwionośnych zębodołu stawu zębowo-zębodołowego na sieci kwadratowej definiowana jest 
następującym wzorem: 

 P1××××1 ≡ DT
1××××m

 ⋅ Bm××××1 , (5) 

gdzie macierz Bm××××1 określona jest wzorem (3). 
 
MODELOWANIE NUMERYCZNE PRZEPŁYWU KRWI W SIECI NACZY Ń 
STAWU ZĄB-ZĘBODÓŁ 

W analizie numerycznej stosuje się następujące ubezwymiarowienie natężenia przepływu 
perkolacyjnego krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu stawu zębowo-zębodołowego: 

 P ≡≡≡≡ P0
 ⋅⋅⋅⋅ Pi , (6) 

gdzie symbole P i P0 oznaczają wartość wymiarową i wymiarową wartość charakterystyczną, 
a symbol Pi - wartość bezwymiarową dla i = 1, 2, 3 natężenia perkolacyjnego przepływu krwi. 

Po odpowiednim dobraniu parametrów struktury połączeń sieci naczyń krwionośnych w macierzy 
A, oraz wartości prędkości przepływu krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu w macierzy C oraz 
przyjęciu algorytmu AL losowego zatrzymania przepływu krwi w sieci naczyń otrzymano 
bezwymiarowe przepływy perkolacyjne krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu stawu zębowo-
zębodołowego oznaczone symbolami P1, P2, P3, P4, P5 (Rys. 8). 

Na rysunku 8 przedstawiono pięć krzywych uzyskanych z losowego doboru przerwania 
połączenia oczek w przyjętej sieci kwadratowej o 21 oczkach. Oczka tej sieci imitują połączenia 
naturalne naczyń krwionośnych i włosowatych okalających zębodół. Wraz ze wzrostem liczby 
przerwań połączeń natężenie przepływu perkolacyjnego krwi maleje i w końcu gdy wystąpi określona 
siła progowa działająca na ząb to przepływ krwi w tym obszarze zatrzymuje się. Obliczenia i wykres 
wykonane zostały przy użyciu programu numerycznego MathCAD 14. 

Przedstawiono różne stany natężenia przepływu krwi w sieci naczyń krwionośnych zębodołu 
stawu zębowo-zębodołowego. Stany te zależną od wielkości działającego obciążenia na ząb, którego 
zmiany wartości mogą pochodzić od zarówno naturalnych przemieszczeń zęba jak i wywołanych 
czynnikami zewnętrznymi jak działanie sił od elementów protetycznych (tzn. mosty, korony, protezy 
stałe i wymienne, druty ortodontyczne).  

Niepożądane długotrwałe działanie takich obciążeń może spowodować szybsze tribologiczne 
zużycie naczyń krwionośnych zębodołu, a w szczególności krwionośnych naczyń włosowatych, co 
może prowadzić do różnych chorób tkanki przyzębnej. 
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Rys. 8. Bezwymiarowe natężenie przepływu perkolacyjnego P1, P2, P3, P4, P5 krwi w sieci naczyń 

krwiono śnych zębodołu stawu zębowo-zębodołowego. Różne stany przepływu krwi zależną od 
wielkości działającego obciążenia na ząb 

Fig. 8. Dimensionless of intensity of percolation blood flow P1, P2, P3, P4, P5 in the blond vessels of alveolus 
of tooth-alveolar joint. The various states of blood flow depend from load acting on the tooth 

 
WNIOSKI 

• Powiększający się stopień biotribologicznego zużycia naczyń krwionośnych zębodołu stawu 
zębowo-zębodołowego może początkowo nieznacznie wpływać na jakość natężenia przepływu 
perkolacyjnego krwi w sieci naczyń, by w końcowej fazie, gdy wystąpi próg perkolacji, być 
przyczyną całkowitego  jego zatrzymania. 

• Zastosowanie teorii perkolacji do problemu modelowania przepływu perkolacyjnego krwi w sieci 
naczyń krwionośnych zębodołu stawu zębowo-zębodołowego daje możliwość przybliżonego 
oszacowania jego parametrów przepływu (np. natężenie, prędkość). 

• Zastosowanie teorii perkolacji do problemu modelowania przepływu perkolacyjnego krwi w sieci 
naczyń krwionośnych zębodołu stawu zębowo-zębodołowego możliwe jest pod warunkiem 
znajomości wyników badań skaningowych, elektronowych i specjalistycznych komputerowych 
dołu zębodołowego, tkanki zębowej oraz szczeliny ozębnowej. 

• Aby uniknąć różnorakich schorzeń przyzębia należy kontrolować stan elementów protetycznych 
znajdujących sie w jamie ustnej podczas wizyt u stomatologów i protetyków. 
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Summary 

Some possibilities of percolation theory application in prosthetic biomechanics for modelling of 
blood flow in blood vessels net of dental alveolus of tooth-alveolar joint have been described in 
this paper. Some disturbances of natural tooth migration caused by the acting loads have not so 
good influence for blood flow in alveolus. Some dental bridges, crowns, constant and mobile 
restorations and orthodontic wires with higher loads have some disadvantageous influence blood 
flow in dental alveolus. Some analytical model, in matrix notation, for intensity of percolation 
blood flow in the blood vessels net of alveolus has been presented in this paper. Some numerical 
simulation of intensity of percolation blood flow have been done in MathCAD program. Some 
application of percolation theory for modelling of percolation blood flow in the blood vessels net 
gives some possibility of flow parameters determination (e.g. intensity, velocity) if it is known 
some results obtained form scanning, electronic and computer tests of alveolus and tooth tissue. 
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WYBRANE ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIA  
POLA MAGNETYCZNEGO W ROZWI ĄZANIACH 
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Streszczenie 

W referacie przedstawiono prace badawcze i projektowe z wykorzystaniem odciążania i przenoszenia 
obciążeń polem magnetycznym, prowadzone w zespole Katedry Konstrukcji Precyzyjnych od 
przełomu lat 80 i 90-tych ubiegłego stulecia do chwili obecnej. 
 
 

Prace nad wykorzystaniem pola magnetycznego prowadzone w Zespole Katedry Konstrukcji 
Precyzyjnych (wcześniej - Zakładu Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego Instytutu 
Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej) profesora J. Burcana, rozpoczęto już w latach 70-tych 
ubiegłego stulecia. Pierwsze badania dotyczyły odciążania strefy styku polem magnetycznym. 

Układ ramienia gramofonu odciążanego magnetycznie (Rys. 1) był pierwszym łożyskowaniem 
wspomaganym magnetycznie zaprojektowanym i wykonanym w latach siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia, w serii prototypowej [L. 2, 3, 4, 5]. Analiza realizowanego modelu łożyskowania dźwigni jest 
bardzo reprezentatywna dla wielu technicznych rozwiązań podparć, począwszy od wskazówek 
przyrządów pomiarowych, a na mechanizmach żyroskopowych skończywszy, itp.  
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5
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Oś ramienia

N

S N
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Rys. 1. Łożyskowanie ramienia gramofonu wspomaganego 

magnetycznie [L, 2, 3, 11]; 1 - belka ramienia, 
2 - panewka, 3 - oś z czopem stożkowym, 4, 5 - płytki 
magnetyczne  prostopadłościenne, 6 - nieruchomy 
pierścień magnetyczny 

Fig.1. The bearing system of magnetically aided gramophone arm 
[L, 2, 3, 11]; 1 - arm bar, 2 - bearing bush, 3 - axle with 
conic pivot, 4, 5 - rectangular magnetic plates, 6 - immobile 
magnetic ring 

 
______________________________ 
* Politechnika Łódzka, Katedra Konstrukcji Precyzyjnych 
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W skład łożyskowania wchodzi belka 1, z którą jest złączone ramię gramofonu, podparte – 
w łożysku jednopunktowym 2 – na osi z czopem stożkowym 3. Na końcach belki 1 są przymocowane 
stałe prostopadłościenne magnesy 4 i 5 umieszczone nad stałym magnesem pierścieniowym 6. Jedna 
z powierzchni stałych magnesów oraz najbliższa im powierzchnia magnesu pierścieniowego stanowią 
bieguny magnetyczne o tym samym znaku [L. 3]. Wartość szczeliny pomiędzy magnesami jest 
regulowana, co umożliwia dobór odpowiedniego odciążenia strefy styku i skutecznego tłumienia 
drgań polem magnetycznym. 

Łożyskowanie zostało przebadane na stanowiskach do badań modelowych, a następnie 
zamontowane w seryjnie produkowanych gramofonach, zgodnie z obowiązującą normą. Odciążanie 
pola styku pozwala znacząco zmniejszyć opory ruchu. Badania modelowe i badania funkcjonalne 
pięciu ramion wykazały występowanie małych oporów ruchu, eliminację drgań i rezonansów w całym 
zakresie pracy oraz uzyskiwanie bardzo wysokiej jakości odtwarzania zapisu z płyty gramofonowej. 

W latach 90-tych ubiegłego stulecia w Zespole prowadzono badania nad zagadnieniem 
przenoszenia obciążenia polem magnetycznym. W tym okresie powstały konstrukcje stanowisk do 
badania wzdłużnych łożysk magnetycznych. Stanowisko do badań łożysk pasywnych przedstawia 
Rys. 2, a Rys. 3 przedstawia stanowisko do pomiaru siły oddziaływania między magnesami. Badane 
były łożyska pasywne i aktywne. Dla łożysk aktywnych opracowano automatyczną regulację układu 
zasilania [L. 1]. 

 
31 2 87654
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Rys.2. Stanowisko do badań pasywnego 

łożyska wzdłużnego [L. 5] 
Fig.2. The stand for the research of 

passive axial bearing [L. 5] 

 
Rys.3. Schemat układu do określania statycznej nośności 

wzdłużnych pasywnych łożysk magnetycznych 
[L. 5]; 1 magnes trwały, 2 czujnik położenia 
dźwigni, 3 dźwignia, 4 przegub, 5 rolka, 6 cięgno, 
7 przeciwciężar, 8 obciążnik, 9 prowadnica, 
10 podstawa 

Fig. 3 The scheme of device for defining the load capacity of 
passive axial magnetic bearing [L.  5]; 1 permanent 
magnet, 2 sensor of the lever position, 3 lever 4 
articulated joint, 5 roller,6 strand, 7 balance weight, 
8 weight, 9 slideway, 10 basis 
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Rys. 4. Zależność nośności pasywnego łożyska magnetycznego wzdłużnego od szczeliny smin 

i kąta przekoszenia magnesów αααα [L. 5] 
Fig.4. Dependence of the load capacity of the passive magnetic bearing on the gap value smin and 

magnet inclination angle α [L. 5] 
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Jednym z ważniejszych wniosków z badań eksperymentalnych było ustalenie mówiące, że oprócz 
nośnej siły normalnej, działającej między dwoma odpychającymi się magnesami występuje siła 
styczna. Praktycznie oznacza to, że niewspółosiowe ustawienie czół współpracujących magnesów 
powoduje zmniejszenie nośności (Rys. 4). 

W roku 1996 prof. Jan Burcan wydał monografię nt. „Łożyska wspomagane polem 
magnetycznym”. Była to pierwsza publikację dotyczącą łożysk magnetycznych w języku polskim. 
Przedstawiono w niej wiedzę o łożyskach magnetycznych, i zwiastuny o własnych badaniach 
i zastosowaniach smarów magnetycznie aktywnych. Pierwsze badane ciecze magnetycznie aktywne to 
zawiesiny submikronowych magnetycznych cząsteczek magnetytu (Fe3O4) w cieczy bazowej – Rys. 5. 
W latach 90-tych ubiegłego stulecia profesor J. Burcan wprowadził pioniersko badania 
z wykorzystaniem roztworów ferrocenowych [L. 10]. Ciecze magnetycznie aktywne, na bazie 
metamagnetyka – ferrocenu – Rys. 6, wymagają opracowywania ich składów, a po wytworzeniu, 
sprawdzenia ich przydatności. 
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Rys. 5. Schemat cieczy magnetytowej [L. 6, 9] 
Fig.5. The scheme of magnetic fluid [L. 6, 9] 

 

Rys. 6. Przykładowy schemat ferrocenu [L. 9, 10] 
Fig. 6. The exemplary scheme of ferrocene [L. 9, 10] 

 
Wcześniejsze badania analityczno-eksperymentalne, przeprowadzone w Katedrze Konstrukcji 

Precyzyjnych Politechniki Łódzkiej, wykazały, że dla łożyska wzdłużnego typu: powierzchnia płaska 
– czasza kulista nie jest możliwe uzyskanie tarcia płynnego dla ruchu wiertnego, przy zastosowaniu 
tradycyjnych smarów. Wynika to z geometrii szczeliny smarnej, która jest symetrycznie rozbieżna 
[L. 18]. Wstępne badania momentu tarcia wybranych par ciernych, smarowanych cieczami 
magnetycznie aktywnymi wykazały istotny spadek jego wartości w odniesieniu do tradycyjnego 
smarowania. Badania prowadzono na stanowisku przedstawionym na Rys. 7, 8. Jako smary 
zastosowano ciecze magnetycznie aktywne na bazie ferrocenu i chlorku kobaltu [L. 7, 9, 10]. 
 

   

 

 

 
 
Rys. 7. Stanowisko do pomiaru momentu tarcia 

[L. 6, 10] 
Fig. 7. The research stand for measuring the moment 

of friction [L. 6, 10] 

 
Rys. 8. Cewka magnesująca stanowiska do 

pomiaru momentu tarcia [L. 6, 10] 
Fig.8. Magnetizing coil of the research stand for 

measuring the moment of friction [L. 6, 10] 
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Przykładowe wyniki badań dla ferrocenowej cieczy magnetycznie aktywnej przedstawia Rys. 9. 
Zestawiono na nim wartości współczynnika tarcia węzła pracującego na sucho z wynikami węzła 
smarowanego smarem magnetycznie aktywnym na bazie chlorku kobaltu dla różnych wartości prądu 
magnesującego strefę styku. 
 

 

 

siła [N]  

Współczynnik tarcia  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
0,01 

0,1 

1 

10 

Tarcie suche 

0 A 
0,5 A 
1 A 
1,5 A 
2A 

Bez smaru 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 

Rys. 9. Zmiana współczynnika tarcia w styku z tarciem wiertnym smarowanym cieczą magnetycznie 
aktywną na bazie chlorku kobaltu [L. 7, 9, 10] 

Fig. 9 The change of friction factor in the contact point with the pivoting friction lubricated with the use of 
magnetically active fluid on the base of cobalt chloride [L. 7, 9, 10] 

 
Łatwo zauważyć, że pomiędzy stykiem pracującym na sucho a stykiem smarowanym występuje 

ogromna różnica ilościowa w odniesieniu do wartości współczynnika tarcia. Oddziaływanie pola 
magnetycznego, zmniejsza co najmniej o połowę wartości współczynnika tarcia w stosunku do jego 
wartości bez oddziaływania pola magnetycznego. 

Od początku lat 85 ubiegłego stulecia, równolegle do badań opisanych wyżej, prowadzono 
badania eksperymentalne pasywnych łożysk wzdłużnych, wykorzystując dostępne w handlu magnesy. 
Początkowo były to magnesy wykonane z ferrytu i ferrytu strontu. Ostatnio do badań wykorzystywano 
magnesy ze związku Nd-Fe-B. Badania prowadzono na stanowisku przedstawionym na Rys. 2. 
Schemat blokowy stanowiska przedstawia Rys. 10. Badano łożyska zbudowane z pierścieniowych 
magnesów trwałych jednostronne (Rys. 11) i dwustronne (Rys. 13). Przykładowe przebiegi 
charakterystyk statycznych łożysk z magnesami Nd-Fe-B przedstawiono na Rys. 12, 14. 
 

 1 2 3 

5 4  
 

Rys. 10. Schemat stanowiska badawczego, 
1 - układ napędowy, 2 - układ 
obciążający łożysko, 3 - poprzeczne 
łożyska powietrzne, 4 - układ 
pomiarowy przemieszczeń, 
5 - badane łożysko magnetyczne 

Fig. 10, The scheme of the research stand: 
1 - the power transmission system, 
2 - the bearing loading system, 
3 - lateral air bearing, 4 - displacement 
measuring system, 5 - magnetic 
bearing 
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Rys. 11. Schemat jednostronnego 
łożyska wzdłużnego [L. 13] 

Fig. 11. The scheme of an axial 
single acting bearing [L. 13] 

Rys. 12. Siła wzajemnego oddziaływania magnesów w funkcji 
szczeliny [L. 13] 

Fig.12. The interacting force between magnets [L. 13] 
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Rys. 13. Schemat dwustronnego łożyska 
wzdłużnego [L. 14] 

Fig. 13. The scheme of the axial double 
acting bearing [L. 14] 

Rys. 14. Siła wzajemnego oddziaływania magnesów 
w funkcji szczeliny [L. 14] 

Fig.14. The interacting force among magnets [L. 14] 

 
Panuje powszechnie pogląd, że dużym ograniczeniem wykorzystania w technice pasywnych 

łożysk magnetycznych jest ich mała nośność. Jednak, jak pokazały wyniki badań, prowadzonych 
w Katedrze Konstrukcji Precyzyjnych Politechniki Łódzkiej, zastosowanie nowych wysokowydajnych 
materiałów magnetycznych pozwala zbudować łożyska magnetyczne posiadające porównywalną 
z łożyskami ślizgowymi nośność, przy podobnych wymiarach łożysk – Rys. 15 [L. 15]. 
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Rys. 15. Porównanie trendu wzrostu względnego obciążenia P/A pasywnych łożysk jednostronnych 

i dwustronnych z wartościami średniego ciśnienia w filmie olejowym wzdłużnych łożysk 
ślizgowych smarowanych hydrodynamicznie, w ostatnim okresie [L. 15] 

Fig.15. Comparison of the trend of an increase of the relative loading of the single and double acting 
bearings with values of the mean pressure of the oil film of slide bearings hydrodynamically 
lubricated in the last period of time [L. 15] 
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Uzyskanie porównywalnej nośności łożysk magnetycznych z łożyskami ślizgowymi wymaga 
jednak odpowiedniego doboru cech konstrukcyjnych oraz materiałowych łożysk magnetycznych. 
Badania modelowe wykazały ścisłą zależność nośności, jak również sztywności i właściwości 
tłumienia drgań łożyska od wymiarów gabarytowych magnesów, wielkości szczeliny montażowej 
oraz zastosowanego materiału magnetycznego. Ważnymi z punktu widzenia pracy łożyska 
magnetycznego są sztywność i tłumienie. Sztywność oraz tłumienie pasywnego łożyska 
magnetycznego zależą od stojącej do dyspozycji nośności. 

Zależność współczynnika sztywności od rodzaju materiału magnesu przedstawiono na Rys. 16, 
a współczynnika tłumienia na Rys. 17 [L. 17]. Współczynnik tłumienia osiąga największą wartość dla 
łożyska zbudowanego z magnesów trwałych ze spieku Nd-Fe-B, mniejszą wartość dla łożyska 
zbudowanego z ferrytu strontu, najmniejszą wartość dla łożyska zbudowanego z ferrytu. 
 

 

R2 = 0,9929 

y = -1,0888x + 9,796 

y = -2,7036x + 21,693 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0 1 2 3 4 5 6 s, mm  

k, N/mm  

NdFeB (łożysko 16) 

Ferryt (łożysko 2) 

Ferryt-stront (łożysko 7) 

y = -0,0036x5 + 0,1425x4 – 2,1036x3 + 14,305x2  
      – 46,196x + 66,721 

R2 = 0,99 

R2 = 0,99 

 
 

Rys. 16. Zależność współczynnika sztywności w funkcji szczeliny [L. 19] 
Fig. 16. Dependence of the stiffness factor in the function of the gap [L. 19] 
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Rys. 17. Zależność współczynnika tłumienia w funkcji szczeliny [L. 19] 
Fig. 17. Dependence of the damping factor in the function of the gap [L. 19] 

 
Podczas badań charakterystyk dynamicznych łożysk magnetycznych, prowadzonych w latach 

2005-2008, obserwowano generowane drgania harmoniczne [L. 17]. Przyczyny ich powstawania nie 
zostały, na etapie tych badań, do końca wyjaśnione. Można przypuszczać, że wspomniane drgania są 
wynikiem błędów montażu magnesów w łożysku magnetycznym, błędów kształtu magnesów oraz 
błędów struktury materiału. Wszystkie wymienione błędy mogą prowadzić do asymetrii rozkładu pola 
magnetycznego w łożysku, co może być przyczyną powstawania wspomnianej siły bocznej (stycznej). 
Wirująca siła styczna może być źródłem drgań układu. 

Wyniki badań łożysk pasywnych zachęciły do szukania przyczyn nie wyjaśnionych wcześniej 
zachowań. Posłużyły temu badania rozkładu indukcji nad czołem magnesu oraz wpływu błędów 
kształtu i położenia oraz błędów montażu i zabudowy magnesów.  
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Dla dokładnego określania i przeprowadzania analizy rozkładów wektora indukcji magnetycznej 
wysokoenergetycznych magnesów walcowych opracowano i wykonano urządzenie umożliwiające 
skanowanie pola magnetycznego w przestrzeni nad powierzchnią magnesu [L. 21] - fotografia 
z Rys. 19. Zbudowano również stanowisko do pomiaru siły oddziaływania między magnesami – 
fotografia z Rys. 18. 
 

 
 

 
 

Rys. 18. Fotografia przedstawiająca stanowisko 
badawcze do wyznaczania rozkładu 
wektora siły oddziaływania dwu 
magnesów [L. 22] 

Fig.18. The photograph of the research stand for 
distribution of the vector of interaction 
force between magnets [L. 22] 

Rys. 19. Budowa modułu pomiarowego 
stanowiska do wyznaczania rozkładu 
wektora indukcji magnetycznej 
[L. 20, 21]; 1 - układ pozycjonowania 
głowicy pomiarowej, 2 - układ 
pozycjonowania badanego magnesu, 
3 - głowica pomiarowa, 4 - układ 
sterowania i zbierania danych [L. 22] 

Fig. 19. Structure of the measuring module of the 
research stand for determining distribution 
of the magnetic induction vector 
[L. 20, 21]; 1- positioning system of the 
measuring head, 2 - system of positioning 
of the examined magnet, 3 - the measuring 
head, 4- system of control and data 
collecting [L. 22] 

 
Rozkład wektora indukcji magnetycznej badano głownie dla magnesów walcowych wykonanych 

ze spieku neodym-żelazo-bor (N38), dla którego wartości remanencji, koercji i (BH)max wynoszą 
odpowiednio: Br=1,23±0,02 T, bHc≈900 kA/m, (BH)max=294±0,08 kJ/m3. 

Przed badaniem indukcji mierzono dokładnie średnicę Drz i wysokość Lrz każdej z próbek. 
Magnesy zostały wciśnięte w odpowiednio przygotowane tuleje z tworzywa sztucznego. Przed 
pomiarem zostały wyznaczone gabaryty tulei. Zmierzono także bicia osiowe i promieniowe 
powierzchni tulei, które po montażu stykają się z magnesem. Po montażu magnesu, zmierzono 
wypadkowe bicie osiowe czoła magnesu względem podstawy (Rys. 20 - 22). 

Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ wymiarów geometrycznych magnesów, 
tj. długości L i średnicy D, a dokładniej względnej długości (L/D), na rozkład wektora indukcji 
magnetycznej nad czołami magnesów (Rys. 23, 24). 

Otrzymanie symetrycznego rozkładu indukcji, umożliwiające poprawne przenoszenie obciążeń 
polem magnetycznym, jest możliwe tylko dla idealnie wykonanych, bez błędów kształtu, 
jednorodnych i precyzyjnie zmontowanych magnesów. Taki przypadek istnieje jedynie 
w uproszczeniach modelowych. W układach rzeczywistych, z asymetrycznym rozkładem indukcji 
magnetycznej, zawsze obok siły nośnej występuje siła styczna, która dla dwu odpychających się 
magnesów powoduje asymetrię obciążenia. 

Znajomość wpływu niejednorodności materiału i błędów geometrycznych magnesów na rozkład 
indukcji magnetycznej pozwala na najbardziej racjonalny dobór magnesów podczas konstruowania 
układów magnetycznych w miarę dokładnie realizujących zamierzenia konstruktora. 
 



Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych, Łódź, 13-14 maja 2010 

 102

magnes

D

L

0

x

y

z

kąt pochylenia 
czoła magnesu

bicie osiowe 
maksymalne

bicie promieniowe 
maksymalne

kąt występowania 
maksymalnego bicia 
promieniowego

kąt występowania 
maksymalnego bicia 
osiowego

 

 
 

A

A

A

magnes

tuleja

A
0,06

0,004
0,06

A

 

 
Rys. 20. Schematyczny widok próbki pomiarowej 

2A z oznaczonymi bazami pomiarowymi 
bicia osiowego i promieniowego [L. 21] 

Fig. 20. Schematic view of the measured sample 
with marked measuring basis of the axial 
and radial run out [L. 21] 

Rys. 21. Definicje parametrów geometrycznych 
próbek [L. 21] 

Fig. 21. Definition of geometrical parameters of the 
samples [L. 21] 
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Rys. 22. Schemat sposobu przemieszczania czujnika nad 
powierzchnią, r, φ – współrzędne układu 
biegunowego; R – promień magnesu, H – odległość 
czujnika od czoła magnesu [L. 21] 

Fig.22 The scheme of method of displacing the sensor over the 
surface, r, φ - polar coordinates R – magnet radius, H – 
distance between the sensor and the magnet [L. 21] 
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Rys. 23. Wpływ względnej długości magnesu (L/D) na wartość pionowej składowej indukcji 
magnetycznej Bz, w minimalnej odległości od czoła magnesu (max bicie osiowe – tabela 1), dla 
różnych magnesów, dla (r/R)=0, φφφφ=0 i (H/D)=0 – próbki: 1E, 2A, 3A, 4A, 5F, 8D, 9A, 10A, 11A, 
6C i 7D  

Fig. 23. Influence of the relative lenght ofmagnet (L/D) on the value of vertical component of magnetic 
induction Bz in the minimum distance from the front end of the magnet (max axial run out –tabel 1) 
for different magnets; for (r/R)=0, φ=0 and (H/D)=0, – samples 1E, 2A, 3A, 4A, 5F, 8D, 9A, 10A, 
11A, 6C i 7D  
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Rys. 24. Zmiana średniej wartości indukcji Bz śr w odniesieniu do średniej wartości indukcji dla 

równoległych czół Bzśr0 w funkcji ( L/D), uzyskana dla różnych pochyleń czoła magnesu: 0,1%, 
0,4% i 0,8% [L. 22] 

Fig. 24 The change of the mean value of induction Bzśr .reffering to the mean value of induction for the 
paralel front ends of magnets in the function of (L/D), obtained for different inclinations of the front 
part of the magnet: 0,1%, 0,4% i 0,8% [L. 22] 

 
Wyniki badań przeprowadzone dla jednoosiowych magnetycznych układów łożyskowych 

przyczyniły się do powstania koncepcji pasywnej prowadnicy magnetycznej (Rys. 25). Prowadnica 
magnetyczna jest układem przestrzennym, w którym rozkład sił dla danych przemieszczeń składa się 
z rozkładu sił w prostych, jednoosiowych układach wzdłużnych łożysk magnetycznych, znanych 
z wcześniejszych badań przeprowadzonych w Zespole. Prototyp platformy dynamicznej, 
zaprojektowany i wykonany przy założeniu, że układ magnesów przenosi obciążenie tylko w jednym 
kierunku przedstawiono na fotografii z Rys. 26. 
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Rys. 25. Schemat zasady działania pasywnej 

prowadnicy magnetycznej przenoszącej 
obciążenia wzdłuż dwu prostopadłych 
osi 

Fig. 25. The scheme of acting of the passive 
magnetic slideway transmitting the load 
capacity along two perpendicular axes 

Rys. 26. Fotografia  prototypu platformy 
dynamicznej 

Fig. 26. The photograph of a prototype of 
a dynamic platform 

 
W urządzeniu obciążenie przenoszone jest przez 8 par magnesów odpychających się. Magnesy 

zostały starannie dobrane. Odrzucono magnesy o znacznych błędach kształtu i rozkładach znacznie 
odbiegających od średniej wartości indukcji magnetycznej określonej na podstawie przeprowadzonych 
badań modelowych. Określono błędy próbek takie jak: bicie osiowe czoła magnesu i bicie 
promieniowe powierzchni bocznej oraz wyznaczono położenie kątowe i promieniowe osi 
magnetycznej. Dla każdej pary magnesów określono wartości sił oddziaływania między nimi. Tak 
dobrane i sprawdzone pary magnesów starannie wmontowano w płytę podstawy i płytę górną 
zbudowanej platformy dynamicznej. 
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Przykładowy przebieg charakterystyki statycznej platformy zamieszczono na Rys. 29, 
przykładowy przebieg drgań pokazano na Rys. 28, a zależność współczynnika tłumienia w funkcji 
szczeliny na Rys. 30. Jak wynika z wykresu platforma dynamiczna dobrze tłumi drgania. 
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Rys. 28. Przykładowy przebieg drgań platformy 
dynamicznej zbudowanej z 8 par 
magnesów walcowych(φ22x10 z Nd-Fe-
B (N38)), dla szczeliny zmontowania 
s=6,0 mm [L. 22] 

Fig. 28. The exemplary course of vibrations of 
dynamic platform built with 8 magnet 
pairs of cylindrical magnets((φ22x10 , Nd-
Fe-B (N38)), gap of assembling s=6,0 mm 
[L. 22] 

Rys. 29. Przykładowy przebieg nośności F 
platformy, w funkcji średniej szczeliny s 
[L. 22] 

Fig. 29. The exemplary course of the load capacity 
F of the platform in the function of the 
mean gap s [L. 22] 
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Rys. 30. Zależność współczynnika tłumienia c w 
funkcji szczeliny s [L. 22] 

Fig. 30. Dependence of damping factor c in the 
function of the gap s [L. 22] 

 
Prowadnica kulkowa zamontowana centralnie w płytach pozwala na ruch w osi pionowej, 

ograniczając pozostałe stopnie swobody. 
Nośność platformy można dostosować do wymaganej wagi pacjenta poprzez zwiększanie ilości 

par współpracujących magnesów, bądź też przez zastosowanie magnesów o bardziej korzystnym 
stosunku wymiarów geometrycznych(L/D), wykonanych lepszego materiału (np. N52). 

W zastosowaniach technicznych znajdują zastosowania magnesy trwałe o dużej wartości gęstości 
energii magnetycznej (BH)max. W Zespole badano magnesy neodymowe. Teoretyczna wartość  
(BH)max dla magnesów ze związku Nd2Fe14B wynosi 512 kJ/m3 [L. 12]. Pewne nadzieje na nowe 
wysokoenergetyczne materiały budzą ostatnio badane magnesy samarowe. Wprowadzając do fazy 
Sm-Fe-N drugą fazę o wyższej wartości polaryzacji nasycenia np. α-Fe(Is=2,15 T) można uzyskać 
magnes dwufazowy o fazie twardej i miękkiej i większych wartościach (BH)max. 
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Summary 

The paper presents the research and projects that make use of unloading and the load 
transmission by the use of magnetic field, carried out since the turn of the 1980s and 1990s by 
the team of the Department of Precise Design. 
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WŁA ŚCIWO ŚCI WĘZŁÓW ŚLIZGOWYCH 
Z NIETYPOWYMI POWIERZCHNIAMI 

 
 
 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych elementów ślizgowych 
z powierzchniową warstwą dwuskładnikową. Fotografię elementu z powierzchniową warstwą 
dwuskładnikową przedstawiono na Rys. 1. 
 

 
 

Rys. 1. Fotografia elementu ślizgowego z powierzchniową warstwą dwuskładnikową stal-miedź 
 

Badania właściwości tribologicznych obejmowały ocenę odporności na zacieranie (mierzoną 
drogą tarcia do zatarcia S) oraz pomiar współczynnika tarcia przy smarowaniu olejem klasy SD oraz 
Hydrorafinatem bez żadnych dodatków uszlachetniających. Testy tribologiczne wykonano na testerze 
T-05 o testowym węźle tarcia rolka-klocek. Rolkę wykonano ze stali C45 i modyfikowano różnymi 
materiałami, klocek wykonano ze stali C55. Wyniki badań przy smarowaniu olejem klasy SD 
przedstawiono na Rys. 2. 
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Rys. 2. Wyniki badań odporności na zacieranie oraz współczynnika tarcia: 1 - szlifowanie, 

2 - nagniatanie, 3 - modyfikacja miedzią, 4 - modyfikacja mosiądzem, 5 - modyfikacja aluminium, 
6 - modyfikacja srebrem, 7 - modyfikacja ołowiem 

 
Przedstawione na Rys. 2 wyniki badań wskazują na bardzo istotny wpływ materiału 

modyfikującego na właściwości tribologiczne. Najkorzystniejsze właściwości uzyskano dla próbek 
modyfikowanych srebrem oraz miedzią. 
______________________________ 
* Politechnika Rzeszowska 
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W celu oceny wpływu rodzaju oleju na właściwości tribologiczne dla próbek modyfikowanych 
miedzią przeprowadzono badania porównawcze przy smarowaniu olejem klasy SD oraz przy 
smarowaniu olejem bazowym. Wyniki tych badań przedstawiono na Rys. 3. 
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Rys. 3. Wyniki testów zatarciowych: 1 – szlifowanie, 2 – modyfikacja miedzią, a), b) smarowanie olejem 

klasy SD, c), d) smarowanie Hydrorafinatem 
 

Przedstawione na Rys. 3 wyniki badań odporności na zacieranie wskazują na całkowity zanik 
pozytywnych efektów modyfikacji miedzią przy smarowaniu olejem nie zawierającym dodatków 
uszlachetniających. Wskazuje to, że zwiększanie odporności na zacieranie w przypadku modyfikacji 
miedzią i srebrem to najprawdopodobniej efekt tworzenia w trakcie tarcia odpornych na zużycie 
warstw w wyniku reakcji tribochemicznych. Na Rys. 4 zestawiono drogę tarcia do zatarcia 
w przypadku modyfikacji różnymi materiałami z potencjałem materiału modyfikującego w szeregu 
napięciowym.  
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Rys. 4. Droga tarcia do zatarcia (a) oraz potencjał w szeregu napięciowym (b); 1 - miedź, 2 - mosiądz, 3 - 

aluminium, 4 - srebro 
 

Analiza przedstawionych na Rys. 4 wyników wskazuje, że im wyższy potencjał materiału 
modyfikującego w szeregu napięciowym tym skuteczniejsze zabezpieczanie przed zacieraniem. 
Wpływ na zwiększenie odporności na zacieranie może mieć zatem również różnica potencjałów 
pomiędzy materiałem modyfikującym i podstawowym. Im jest ona większa, tym prawdopodobnie 
lepsze warunki do tworzenia w trakcie tarcia, w wyniku reakcji tribochemicznych, warstw 
zabezpieczających przed zacieraniem. 
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WIBROAKUSTYCZNE BADANIA PRZEKŁADNI CYKLOIDALNEJ 
 

VIBROACOUSTIC RESEARCH OF CYCLO GEAR  
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki wibroakustycznych badań obiegowej przekładni 
cykloidalnej. Wybrano celowo ten typ przekładni, ponieważ w literaturze krajowej i zagranicznej brak 
jest informacji na temat tego typu badań. Praca zawiera zarówno informacje dotyczące działania 
przekładni jak i omówienie wyników badań wibroakustycznych w zależności od stopnia jej zużycia. 
 
WSTĘP 

Jednym ze sposobów oceny stanu technicznego maszyny jest pomiar i analiza wibroakustyczna 
przeprowadzona podczas jej pracy. Dzięki pomiarom tym można uzyskać zarówno informacje ogólne 
dotyczące intensywności procesów zużyciowych całego urządzenia, jak i bardziej szczegółowe, 
związane z lokalizacją oraz stopniem zaawansowania uszkodzeń poszczególnych jego elementów. 

Celem pracy było wykonanie pomiarów wibroakustycznych obiegowej przekładni cykloidalnej. 
Badania takie były przeprowadzone w Polsce po raz pierwszy. Praca ma głównie charakter 
naukowo-poznawczy. Jest ona pierwszą publikacją z cyklu prac naukowych z zakresu badań 
dynamicznych tego typu przekładni. W przyszłości badania takie mogą być pomocne dla projektantów 
wykonawców oraz użytkowników tego typu przekładni. Ocena stopnia zużycia przekładni dokonana 
na podstawie wdrożonych metod diagnostycznych, będących efektem niniejszej pracy, przyczyni się 
do zmniejszenia awaryjności urządzeń, w których przekładnia jest zainstalowana. 
 
OBIEKT BADA Ń 

Przedmiotem badań był prototyp obiegowej przekładni projektu Manfreda Chmurawy, wykonany 
w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Dźwignic i Urządzeń Transportowych „DETRANS” w Bytomiu 
[L. 1]. Na Rys. 1 pokazano przekrój wzdłużny przekładni cykloidalnej o mocy znamionowej 3.7 kW 
i przełożeniu równym 19, prezentujący wszystkie elementy konstrukcyjne mogące być źródłem emisji 
drgań podczas pracy przekładni. Układ przeniesienia mocy obiegowej przekładni cykloidalnej tworzy 
szeregowe połączenie trzech węzłów tocznych, którymi są: 
− walcowe łożyska centralne (3), osadzone mimośrodowo (2) na wale napędowym (1); wał 

napędowy podparty jest na dwóch łożyskach: baryłkowym (15) oraz walcowym (16) 
wbudowanym w gniazdo w wale wyjściowym (9), 

______________________________ 
* Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, ul. Dąbrowkiego 113, 
 93-208 Łódź, tel. 42 6432650, e-mail: janusz.kokocinski@itc.edu.pl 
** Politechnika Łódzka, Katedra Konstrukcji Precyzyjnych, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 
 90-924 Łódź, tel. 42 6312251, e-mail: bwarda@p.lodz.pl 
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− zestaw tocznych sworzni (7) mechanizmu równowodowego osadzonych za pośrednictwem rolek 
(8) na wale wyjściowym (9); wał wyjściowy łożyskowany jest za pomocą dwóch łożysk 
kulkowych (17), (18) zamontowanych w obudowie (10), 

− zazębienie cykloidalne, które tworzą dwa, przestawione o 180°, koła obiegowe (4) o uzębieniu 
w kształcie ekwidystanty epicykloidy skróconej [6] współpracujące z zestawem rolek (5) 
łożyskowanych ślizgowo na sworzniach (6) zamontowanych w korpusie (11); otwór centralny 
kole obiegowym pełni funkcję bieżni pierścienia zewnętrznego łożyska (3). 

 

 
 

Rys. 1. Badana obiegowa przekładnia cykloidalna 
Fig. 1. Examined Cyclo gear 

 
 

Źródłem emisji drgań są, oprócz badanej przekładni, elementy stanowiska służącego do badań 
trwałości węzłów tocznych przekładni (Rys. 2) [L. 2]: silnik napędzający (S1), silnik hamujący (S2), 
zespół dwóch sprzęgieł podatnych (Sp1), (Sp2) i momentomierza (M) oraz dwustopniowa przekładnia 
pasowa z kołami (Pp1), (Pp2), osadzonymi na wałku pośrednim (W) podpartym na dwóch łożyskach 
kulkowych zamontowanych w podporze (N). Rama stanowiska (R) podparta jest na 9. gumowych 
krążkach wibroizolacyjnych (Z). 
 

 

Rys. 2. Stanowisko do badań prototypu obiegowej przekładni cykloidalnej 
Fig. 2. Stand for testing prototype of the Cyclo gear 
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METODA POMIARÓW 

Do pomiarów zastosowano analizator drgań typu 2148 firmy Brüel & Kjær, piezoelektryczny 
przetwornik drgań typu 4370 oraz fotosondę MM-0024 firmy Brüel & Kjær. Wyniki pomiarów były 
zapisywane w pamięci analizatora. Przy analizie stosowano okienko Hanninga. Pomiary drgań 
wykonywano w punktach pomiarowych przedstawionych na Rys. 3. W większości punktów 
pomiarowych pomiary przeprowadzono w trzech kierunkach: poziomym (x), pionowym (y) oraz 
osiowym (z), w pasmach: 6,4 kHz, 3,2 kHz, 800 Hz, 200 Hz, 100 Hz i 50 Hz. Rozdzielczość 
analizatora w każdym z pasm wynosiła 800 – przykładowo dla pasma 100 Hz odstęp między 
kolejnymi prążkami był równy 0,125 Hz. 

Wykonano również pomiary hałasu w punktach pomiarowych: 
− H1: w odległości 10 cm od środka silnika napędowego, 
− H2: w odległości 10 cm od środka sprzęgieł, 
− H3: w odległości 10 cm od środka przekładni Cyklo, 
− H4: w odległości 10 cm od środka przekładni pasowej, 
− H5: w odległości 10 cm od środka silnika hamującego. 
Do pomiarów hałasu użyto analizator typu SVAN 912 firmy Svantek, mikrofon pojemnościowy typu 
4190 firmy Brüel & Kjaer oraz przedwzmacniacz mikrofonowy typu SV 01 firmy Svantek. 
Częstotliwościową analizę sygnału wykonywano w paśmie analizy 25600 Hz. Rozdzielczość 
analizatora wynosiła 1600. 
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Rys. 3. Rozmieszczenie punktów pomiaru drgań w stanowisku badawczym 
Fig. 3. Distribution of measuring points at the research stand 

 
WYNIKI POMIARÓW 

Podczas trzech cykli badań trwałości węzłów tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej 
przeprowadzono 16 serii pomiarów wibroakustycznych [L. 3]. W sumie dokonano analizy około 3000 
pomiarów drgań w różnych pasmach pomiarowych. Poniżej przedstawiono 8 najbardziej 
reprezentatywnych wykresów ilustrujących wyniki pomiarów. Zaprezentowane przebiegi upoważniają 
do stwierdzenia, że proponowana metoda oceny stanu badanej przekładni cykloidalnej za pomocą 
pomiarów wibroakustycznych okazała się słuszna. Stopień uszkodzenia zazębienia przekładni (pitting) 
widoczny jest zwłaszcza na wykresach zbiorczych poziomów drgań (Rys. 4–7). Największy poziom 
drgań można zauważyć w paśmie 4000 Hz – 5000 Hz. Poziomy drgań węzłów tocznych przekładni, 
znajdowały się w strefie C, zgodnie z normą ISO 10816-1. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
drgań spowodowane było głównie rozosiowaniem układu. 

Wykruszenia zmęczeniowe powierzchni zębów kół obiegowych przekładni cykloidalnej generują 
również falę akustyczną. Analizę widmową generowanego dźwięku uszkodzonej przekładni 
przedstawiono na Rys. 8. 
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a) 

 
b) 

 
Rys. 4. Charakterystyka widmowa przyspieszenia aRMS w punkcie pomiarowym P1x, cykl 2, pasmo 

analizy 3200 - 6400 Hz: a) pomiar 4, b) pomiar 11 
Fig. 4. Spectral characteristic of the effective vibration acceleration aRMS at measuring point P1x, cycle 2, 

measurement band 3200 - 6400 Hz: a) measurement 4, b) measurement 11 
 
 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 5. Charakterystyka widmowa prędkości vRMS, pasmo analizy 0 - 100 Hz, cykl 2, pomiar 11: a) punkt 

pomiarowy P1y, b) punkt pomiarowy P2y 
Fig. 5. Spectral characteristic of the effective vibration speed vRMS, measurement band 0 - 100 Hz, cycle 2, 

measurement 11: a) measuring point P1y, b) measuring point P2y 
 
 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 6. Charakterystyka widmowa przyspieszenia aRMS w punkcie pomiarowym P1y, cykl 3, pomiar 12, 

13, 14, 15: a) pasmo analizy 800 - 3200 Hz, b) pasmo analizy 3200 - 6400 Hz 
Fig. 6. Spectral characteristic of the effective vibration acceleration aRMS at measuring point P1y, cycle 3, 

measurement 12, 13, 14, 15: a) measurement band 800 - 3200 Hz, b) measurement band 
3200 - 6400 Hz 
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a) 

 
b) 

 
Rys. 7. Charakterystyka widmowa przyspieszenia aRMS w punkcie pomiarowym P1z, cykl 3, pomiar 

12, 13, 14, 15: a) pasmo analizy 800 - 3200 Hz, b) pasmo analizy 3200 - 6400 Hz 
Fig. 7. Spectral characteristic of the effective vibration acceleration aRMS at measuring point P1z, cycle 3, 

measurement 12, 13, 14, 15: a) measurement band 800 - 3200 Hz, b) measurement band 
3200 - 6400 Hz 

 
Fazy uszkodzenia uzębienia można zaobserwować z chwilą pojawiania się bocznych wstęg drgań 

wokół częstotliwości zazębienia oraz jej harmonicznych (Rys. 5) [L. 4, 5]. Ustalenie miejsca 
wystąpienia pittingu poprzez obserwację zmian średniej wartości skutecznej prędkości drgań 
(parametr prędkości RMS, vRMS) może być trudne w przypadku, gdy częstotliwość charakterystyczna 
dla pracy węzła pokrywa się z częstotliwością podstawową, generowaną przez napęd urządzenia, lub 
jej harmonicznymi. Tak było w przypadku badanej obiegowej przekładni cykloidalnej, gdzie na 
drgania o częstotliwości podstawowej pochodzące od zazębienia przekładni nakładały się na drgania 
spowodowane niewyważeniem elementów związanych z wałem napędowym oraz rozosiowaniem 
układu. Odseparowanie obydwu składowych tych drgań było praktycznie niemożliwe. Tym niemniej, 
wnikliwa analiza charakterystyk parametru prędkości RMS pozwala zaobserwować jego wzrost dla 
częstotliwości podstawowej spowodowany zużyciem zębów kół obiegowych pod koniec cyklu badań 
przekładni. 
 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 8. Charakterystyka widmowa poziomu dźwięku w punkcie pomiarowym H3, cykl 2, pomiar 10: 

a) pasmo analizy 0 - 200 Hz, b) pasmo analizy 0 - 25600 Hz 
Fig. 8. Spectral characteristic of the sound level at measuring point H3, cycle 2, measurement 10: 

a) measurement band 0 - 200 Hz, b) measurement band 0 - 25600 Hz 
 
 

Układ konstrukcyjny stanowiska do badania przekładni został zamocowany na wspólnej stalowej 
ramie. Z jednej strony montaż taki ułatwia osiowanie układu, z drugiej jednak powoduje przenoszenie 
się przez tę konstrukcję drgań pochodzących z różnych węzłów. Przedstawiają to wykresy koherencji 
drgań [L. 6] pomiędzy węzłami (Rys. 9). 
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a) 

 
b) 

 
Rys. 9. Koherencja drgań, cykl 3, pomiar 16: a) punkty P1y – S1y, b) punkty P2y – S1y 
Fig. 9. Coherence between two vibration  signals, cycle 3, measurement 16: a) measuring points P1y – S1y, 

b) measuring points P2y – S1y 
 
 
WNIOSKI 

1. Przedstawione wyniki pomiarów wibroakustycznych, prowadzone podczas badań trwałości 
zmęczeniowej węzłów tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej, potwierdzają przydatność  
zastosowanej metody do diagnozowania objawów zużycia zmęczeniowego elementów przekładni. 
Najpewniejszym sposobem, pozwalającym na wykrycie pittingu, jest analiza wyższych 
fragmentów pasma drgań (1000–10000 Hz), czyli tzw. fazy szumowej. Występowanie fazy 
szumowej stwierdzono zarówno przy pomiarach drgań, jak i pomiarach natężenia dźwięku. 
Uszkodzeniom zmęczeniowym (pittingowi) towarzyszą również wstęgi boczne wokół 
częstotliwości, odpowiadającej pracy zazębienia. W obydwu przypadkach niezbędne jest 
monitorowanie stanu drgań od pierwszego pomiaru, pozwalającego na ustalenie poziomu 
odniesienia, aż do ostatniego, potwierdzającego wystąpienie zużycia zmęczeniowego. 

2. Przedstawione wyniki stanowią pierwszy etap badań wibroakustycznych obiegowych przekładni 
cykloidalnych. Przekładnie cykloidalne, mało znane pod względem dynamicznym, nie doczekały 
się jeszcze rzetelnych opracowań. Dogłębna analiza pracy obiegowych przekładni cykloidalnych 
stanowić będzie przedmiot dalszych badań prowadzonych przez autorów pracy. 
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Summary 

The paper presents the methodology and the results of the vibroacoustic research of Cyclo gear. 
The aim of the research is determining the wear of the gear elements, especially the pitting 
detection in examined rolling couples. The expected sources of vibrations as well as the lay-out of 
measuring points of the research stand have been described. The measuring apparatus for 
fatigue wear detection of mating surfaces – the piezoelectric vibration transducer 
(Brüel & Kjær, type 4370), the Brüel & Kjær real-ti me frequency analyzer, type 2148, and the 
Brüel&Kjær photoelectric tachometer probe MM 0024 – as well as the measurement procedure 
have been presented. The results of the most representative measurements of vibration have 
been introduced. 

The applied methodology used in engineering vibration measurements of machine under 
operating conditions is typical. It enables to monitor the level of vibrations during successive 
measurements of the device. The results of measurements, executed during fatigue life 
investigations on rolling couples of Cyclo gear, confirm the usability of the applied method for 
diagnosis of fatigue of mating elements. The analysis of high band of vibrations (1000-10000 Hz), 
so-called noise stage seems to be the most certain way of pitting detection. The occurrence of the 
noise stage has been observed during the vibration and the sound level measurements. The 
characteristic phenomenon for the fatigue failure occurance is a large number of side-band 
components in the meshing vibration spectrum. It is essential to monitor the stage of the 
vibration from the first measurement, enabling to establish the reference level, to the last one 
confirming the fatigue failure of a rolling couple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych, Łódź, 13-14 maja 2010 

 118

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X Jubileuszowa Konferencja 

 119

Krzysztof SICZEK * 
 
 
 
 

MODEL RESEARCHES ON THE SEAT INSERT – VALVE – VALVE  
GUIDE SET FOR THE VALVE DRIVEN MAGNETOELECTRICALLY 
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Summary 

The object of researches has been the set of two friction couples: valve stem – valve guide and valve 
seat – seat insert. The camless driven valve has been common for each of such cases. The aim of 
researches has been to determine the dynamic parameters, the friction force between valve stem and 
valve guide, the impact force for valve impacting seat insert. The researches have been made on the 
special stand.  The analyzed steel valves have mated with seat inserts and valve guides made of cast 
iron, in oil absence. The researched friction couples have operated in temperature equal 293 K or 353 
K when valve guides have been warmed. The increase of frequency has resulted in small changes for 
values of lift and of acceleration, during valve impact into its seat insert. For the value of valve guide 
temperature equal 353 K the impact force values have increased slightly with the frequency increase. 
The greatest values of impact force and acceleration have been for the middle values of valve lift. The 
ratio of impact force and valve acceleration has changed in thin bands. The friction force has increased 
slightly with frequency increase and has decreased with valve lift increase. The sound level has 
increased with the frequency increase, and has not been dependent upon valve lift. 
 
INTRODUCTION 

The dynamic development of modern camless valve trains for combustion engine has been observed 
nowadays. Such camless valve train has been used for inlet valves in combustion engine manufactured 
by FIAT in Poland recently. The camless valve train can be realized using electromechanic 
[L. 1, 2, 4, 7], magnetoelectric [L. 9], electrohydraulic [L. 5, 6, 8] or electropneumatic [L, 3] drivers, 
to replace the standard camshaft. In the article magnetoelectric drives have been analyzed. 

The aim of researches has been to determine the dynamic parameters, the friction force between 
valve stem and valve guide, the impact force for valve impacting seat insert, for camless valvetrain. 
The object of researches has been a set of two tribological couples: the valve stem - valve guide one 
and the valve seat – seat insert one. The valve has been common for each of tribological couples. 
Analyzed valves have been made of steel. The hardness of surfaces for valve steam and for valve seat 
has been equal 52 HRC, for valves of the KTM motorcycle engine. The roughness of surface for valve 
stem has been equal 0.6 µm, and for valve seat has been equal 0.8 µm. 
 
______________________________ 
* Technical University of Lodz, The Chair of Precise Design, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 
 90-924 Łódź, tel. 42 6312250 
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The analyzed seat inserts have been made of cast iron GJL250. The hardness of surface for seat 
insert has been equal 200 HB. The valve guides have been made of cast iron either. The hardness of 
surface for valve guide has been equal 200 HB. Analyzed tribological couples have operated in the 
conditions of the temperature value equal 293 K and of temperature value equal up to 353 K, in case 
of warmed valve guides. The researched valves have mated with valve guide and seat insert without 
any oil. 

The following measuring series have been done during described researches: 
1. The valve has been fixed into the moving coil of drive. The frequency has been equal (6.4 – 32) Hz, 
with a step equal 3.2 Hz and values of the valve lift equal 2.4, 4, 5.6 mm. The value of temperature for 
valve, valve guide and seat insert has been equal 293 K. It has been measured the values of valve lift, 
of the drive coil – valve assembly acceleration, of the impact force and of the friction force, and 
aditionally of the sound level. 
2. The series of analogical measurements has been made for valve guide warmed to the temperature up 
the 323 K. The values of temperature have been measured in this case by the thermocouple. 
 
THE RESEARCH STAND 

The scheme of the research stand for the measurement of valve lift and valve acceleration, of the 
impact force, of the friction force, of temperature values for valve guide and for seat insert, of sound 
level during impacting has been presented in the Fig. 1. 
 

 
 

Fig. 1 The scheme of the research stand. 1 – base, 2 – cover, 3 – case sleeve, 4 – valve, 5 – seat insert, 6 – 
sleeve of seat insert, 7 - valve guide assembly, 8 – cantilever, 9 – frame, 10 – flat spring, 11 – 
driving assembly, 12 – connector, C1 – valve lift sensor, C2 – valve acceleration sensor, C3 – 
sensor of friction force between valve and valve guide, C4 – valve guide temperature sensor, C5 – 
seat insert temperature sensor, C6 – sound level meter, C7 –  impact force sensor for valve 
impacting seat insert 

Rys. 1 Schemat stanowiska badawczego. 1 – podstawa, 2 – pokrywa, 3 – tuleja korpusu, 4 – zawór, 5 – 
gniazdo, 6 – tuleja gniazda, 7 – zespół prowadnicy, 8 – wspornik, 9 – rama, 10 – sprężyna płaska, 11 – 
zespól napędowy, 12 – łącznik, C1 – czujnik wzniosu zaworu, C2 – czujnik przyspieszenia zaworu, C3 
– czujnik siły tarcia między zaworem i prowadnicą, C4 – czujnik temperatury prowadnicy, C5 – czujnik 
temperatury gniazda, C6 – sonometr, C7 – czujnik siły uderzenia zaworu o gniazdo 
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The stand has been calibrated, with the help of weights tested by the piezoelectric balance, with 
accuracy of 0.5 g. It has been calibrated the lines for the measurement of the friction force and of the 
impact force. During registration of measured voltages by A/C cart on the computer disc, the sensors 
of measurement lines have been loaded by weights. The results of calibration have been presented in 
the Fig. 2, 3. The lines for measurement of valve lift and valve acceleration have had their 
characteristics determined by manufacturer. The line for valve lift has had the characteristic 2 mm/V 
and for the valve acceleration 0.008 V/1g respectively. 
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Fig. 2. The dependency of friction force on the registered voltage, for valve stem mating valve guide 

Rys. 2. Zależność siły tarcia od rejestrowanego napięcia, dla zaworu współpracującego z prowadnicą 
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Fig. 3. The dependency of the impact force on the registered voltage, for valve impacting seat insert 

Rys. 3. Zależność siły uderzenia od rejestrowanego napięcia, dla zaworu uderzającego w gniazdo 
 
 
RESULTS FOR THE MEASUREMENT OF THE NOISE LEVEL 

The mean values of the level of the measured sound vs. frequency, for the valve lift equal 2.4, 4, 5.6 
mm and value of temperature for valve guide and seat insert equal 293 K have been presented in the 
Fig. 4. The mean values of noise level vs. frequency, for the temperature of the valve guide equal 353 
K have been presented in the Fig. 5. 
 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 

2 4 6 8 10 
frequency [Hz]  

so
un

d
 le

ve
l [

dB
A

]
 h = 2.4 mm; mean 

value 
h=2.4 mm; (mean- 
base) value 
h = 4 mm; mean 
value 
h=4 mm; (mean- 
base) value 
h=5.6 mm; mean 
valuea 
h=5.6 mm; (mean - 
base) value  

 

Fig. 4. The course of the mean sound level vs. frequency, for the valve guide temperature equal 293 K 
Rys. 4. Zależność średniego poziomu hałasu od częstotliwości, dla temperatury prowadnicy 293 K 
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Fig. 5. The course of the mean sound level vs. frequency, for the valve guide temperature equal 353 K 
Rys. 5. Zależność średniego poziomu hałasu od częstotliwości, dla temperatury prowadnicy 353 K 

 
RESULTS OF MEASUREMENT OF VALVE LIFT AND VALVE ACCE LERATION, OF 
THE IMPACT FORCE FOR VALVE IMPACTING SEAT INSERT, O F THE FRICTION 
FORCE BETWEEN VALVE AND VALVE GUIDE 

The sample course of the measured valve lift vs. time has been presented in the Fig. 6. The start point 
for the valve lift has been assumed, when the calculated valve lift has reached the level of line 
numbered 1. The level has been calculated as the mean position in the zone of the maximal valve lift, 
around such position there have existed vibrations of the small amplitude. The end point for the valve 
lift has been assumed, when the calculated valve lift has reached the level of line numbered 2. The 
level has been calculated as the mean position in the zone of the contact between the valve and its seat 
insert, around such position there have existed vibrations of the small amplitude, either. 
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Fig. 6. Measured valve lift vs. time 

Rys. 6. Zmierzony wznios zaworu w funkcji czasu 
 

The sample course of the measured valve acceleration vs. time has been presented in the Fig. 7. 
From the measured values of acceleration, the most important value has been one for the moment of 
the valve impacting into seat insert. That value multiplied times the mass for the moving coil of the 
drive – connector – valve assembly allows to determine the value of force existing after the valve 
impact into its seat insert. Such value of force is nearly equal the one of the impact force when valve 
impacts its seat insert. 

The measurement of impact force for valve impacting its seat insert has been made in the 
calibrated line, measuring voltage values. Such values have been multiplied times the factor from the 
calibration characteristic for the measuring line and have been presented in Fig. 8. The impact force 
has been calculated as the difference between the level of line numbered 2 corresponding to the 
maximal measured value of force and the level of line numbered 1 corresponding to the mean position, 
in the zone of the maximal valve opening, around such position there have existed vibrations of the 
small amplitude. The force allowing the valve to stay in contact with the seat insert has been 
calculated as the difference between the level of line numbered 3 corresponding to the mean position, 
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in the zone of the valve close, around such position there have existed vibrations of the small 
amplitude and the level of line numbered 1. 
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Fig. 7. Measured valve acceleration vs. time 

Rys. 7. Zmierzone przyspieszenie zaworu w funkcji czasu 
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Fig. 8. Measured impact force for valve impacting seat insert vs. time 
Rys. 8. Zmierzona siła uderzenia zaworu o gniazdo w funkcji czasu 

 
The measurement of friction force between valve and valve guide has been made in the calibrated 

line, measuring voltage values. Such values have been multiplied times factor obtained from 
calibration characteristic for the measuring line and presented in the Fig. 9. For the comparison the 
maximal value of the friction force has been chosen, which value has been calculated for the period 
before the moment of valve impact into its seat insert. Such period has been the least sensitive one for 
the occurrence of rapid increases of the friction force. Such force increase could result from rapid 
skews of valve in respect to valve guide or from possible voltage increase in measuring line for the 
friction force. Measured values of friction force have been filtered (averaged every 10 values), to limit 
the influence of such rapid increases of values. 
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Fig. 9. Measured friction force between valve steam and valve guide vs. time 
Rys. 9. Zmierzona siła tarcia między trzonkiem zaworu I prowadnicą w funkcji czasu 
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The results of researches, for the case, of temperature value for valve guide equal 293 K, have 
been presented in Fig. 10 – 13. Results, for the valve guide temperature equal 353 K, have been 
presented in Fig. 14 – 17. 
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Fig. 10. The impact force, for the valve impacting the seat insert vs. frequency and valve lift 
Rys. 10. Siła uderzenia zaworu o gniazdo w funkcji częstotliwości i wzniosu zaworu 
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Fig. 11. Valve acceleration after the impact of valve into seat insert vs. frequency and valve lift 
Rys. 11. Przyspieszenie zaworu po uderzeniu o gniazdo w funkcji częstotliwości i wzniosu zaworu 
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Fig. 12. Ratio of the impact force and valve acceleration vs. frequency and valve lift 
Rys. 12. Stosunek siły uderzenia do przyspieszenia zaworu w funkcji częstotliwości i wzniosu zaworu 
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Fig. 13. Friction force between valve stem and valve guide vs. frequency and valve lift 

Rys. 13. Siła tarcia między trzonkiem zaworu i prowadnicą w funkcji częstotliwości i wzniosu zaworu 
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Fig. 14. The impact force, for the valve impacting the seat insert vs. frequency and valve lift 

Rys. 14. Siła uderzenia zaworu o gniazdo w funkcji częstotliwości i wzniosu zaworu 
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Fig. 15. Valve acceleration after the impact of valve into seat insert vs. frequency and valve lift 
Rys. 15. Przyspieszenie zaworu po uderzeniu w gniazdo w funkcji częstotliwości i wzniosu zaworu 
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Fig. 16. Ratio of the impact force and valve acceleration vs. frequency and valve lift 

Rys. 16. Stosunek siły uderzenia do przyspieszenia zaworu w funkcji częstotliwości i wzniosu zaworu 
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Fig. 17. Friction force between valve steam and valve guide vs. frequency and valve lift 
Rys. 17. Siła tarcia między trzonkiem zaworu i prowadnicą w funkcji częstotliwości i wzniosu zaworu 

 
CONCLUSION 

1. The increase of frequency has resulted in small changes for values of lift and of acceleration, during 
valve impact into its seat insert. 

2. For the value of valve guide temperature equal 353 K the impact force values have increased 
slightly with the frequency increase. 

3. The greatest values of impact force and acceleration have been observed for the middle values of 
valve lift. 

4. The ratio of impact force and valve acceleration has changed in thin bands, thinner for higher value 
of valve guide temperature. 

5. The friction force has increased slightly with frequency increase and has decreased with valve lift 
increase. 

6. The sound level has increased with the frequency increase and has been independent upon valve lift. 
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Streszczenie 

Obecnie obserwuje się coraz szersze zastosowanie bezkrzywkowych rozrządów w silnikach 
spalinowych. Ostatnio taki bezkrzywkowy rozrząd zastosowano dla zaworów dolotowych 
w silniku spalinowym wyprodukowanym przez firmę FIAT w Polsce. Bezkrzywkowe rozrządy 
mogą być zrealizowane przy wykorzystaniu napędów elektromechanicznych, 
magnetoelektrycznych, elektrohydraulicznych lub elektropneumatycznych, w miejsce 
standardowego wałka krzywkowego. W artykule analizowano napędy magnetoelektryczne. 
Celem badań było określenie parametrów dynamicznych, siły oporów ruchu trzonka zaworu 
względem prowadnicy, siły uderzenia zaworu o gniazdo, dla zaworu rozrządu napędzanego 
bezkrzywkowo. Obiektem badań jest układ złożony z dwóch węzłów ciernych: trzonek zaworu – 
prowadnica oraz przylgnia zaworu – przylgnia gniazda. Napędzany bezkrzywkowo zawór dla 
obu węzłów ciernych jest wspólny. Badane zawory były wykonane ze stali zaworowej. Twardość 
powierzchni trzonka zaworu i przylgni zaworu stalowego od silnika motocykla KTM wynosiła 
52 HRC. Chropowatość powierzchni trzonka wynosiła 0.6 um, zaś powierzchni przylgni 0.8 um. 
Gniazda były wykonane z żeliwa GJL250. Twardość powierzchni przylgni gniazda wykonanego 
z żeliwa wynosiła 200 HB. Prowadnice były wykonane z żeliwa. Twardość powierzchni 
prowadnicy żeliwnej wynosiła 200 HB. Badane węzły cierne pracowały w temperaturze 
pokojowej, bądź w podwyższonej – prowadnice były ogrzane do 353 K. Badane zawory 
współpracowały z prowadnicą i gniazdem bez obecności oleju smarującego.  

Podczas omawianych badań zostały wykonane następujące serie pomiarowe: 
1. Zawór stalowy współpracujący z żeliwną panewką napędzano siłownikiem 

magnetoelektrycznym, dla skoku zaworu 2.4, 4, 5.6 mm oraz dla częstotliwości od 6.4 – 32 
Hz, co 3.2 Hz. Temperatura zaworu, gniazda, prowadnicy i zaworu odpowiadała 
temperaturze 293 K. Podczas badań mierzono wznios i przyspieszenie cewki napędu oraz 
połączonego z nią sztywno badanego zaworu. Mierzono także wartość i przebieg siły 
uderzenia zaworu w gniazdo oraz przebieg i wartości siły oporów ruchu trzonka zaworu 
o prowadnicę. Mierzono ponadto poziom hałasu przy pomocy sonometru. 

2. Wykonano także serię analogicznych pomiarów dla prowadnicy żeliwnej ogrzanej do 
temperatury 323 K. Mierzono wtedy także wartości temperatury w materiale prowadnicy, 
przy pomocy termopary. 
W artykule zamieszczono schemat stanowiska do pomiaru wzniosu i przyspieszenia zaworu, 

siły uderzenia zaworu o gniazdo, siły oporów między trzonkiem zaworu i prowadnicą, 
temperatury prowadnicy i gniazda oraz poziomu hałasu podczas uderzenia zaworu o gniazdo. 
Stanowisko z napędem magnetoelektrycznym wywzorcowano, z użyciem odważników, które 
były sprawdzone na wadze piezokwarcowej z dokładnością 0.5 g. Wzorcowane były tory 
pomiaru siły oporów ruchu między trzonkiem zaworu i prowadnicą oraz tor pomiaru siły 
uderzenia zaworu o gniazdo. W czasie rejestracji obciążano czujniki torów przy pomocy 
odważników, zaś uzyskane na wyjściu napięcie rejestrowano poprzez kartę A/C na dysku 
komputera. Tory do pomiaru wzniosu zaworu i przyspieszenia zaworu miały charakterystyki 
podane przez wykonawcę. Tor pomiaru wzniosu zaworu miał charakterystykę 2 mm/V, zaś tor 
pomiaru przyspieszenia zaworu 0.008 V/1g.  

Początek wzniosu zaworu przyjęto, gdy obliczeniowy wznios zaworu przekraczał poziom 
linii -obliczony jako średnie położenie, względem którego zachodzą drgania zaworu o niewielkiej 
amplitudzie, w okolicach maksymalnego otwarcia zaworu. Koniec wzniosu zaworu przyjęto, gdy 
obliczeniowy wznios zaworu osiąga poziom linii - obliczony jako średnie położenie, względem 
którego zachodzą drgania zaworu o niewielkiej amplitudzie, w okolicach styku zaworu 
i gniazda. Z pomiaru przyspieszenia analizowano wartości w chwili uderzenia zaworu o gniazdo. 
Wartość tego przyspieszenia przemnożona przez masę zespołu ruchoma cewka napędu – łącznik 
– zawór pozwalała określić wartość siły działającej po uderzeniu, w przybliżeniu równej sile 
uderzenia zaworu o gniazdo. 

Pomiar siły uderzenia zaworu o gniazdo wykonano na wywzorcowanym torze, mierząc 
wartości napięcia. Wartość tego napięcia przemnożono przez współczynnik uzyskany 
z charakterystyki wzorcowania toru pomiarowego. Siła uderzenia zaworu o gniazdo jest 
obliczona z różnicy poziomów linii 2 odpowiadającej maksymalnej zmierzonej wartości siły oraz 
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linii 1, której poło żenie odpowiada średniemu położeniu, względem którego zachodzą drgania 
zaworu o niewielkiej amplitudzie, w okolicach maksymalnego otwarcia zaworu. Siła 
podtrzymuj ąca zawór w czasie styku zaworem jest obliczana z różnicy poziomów linii 3, której 
położenie odpowiada średniemu położeniu, względem którego zachodzą drgania zaworu o małej 
amplitudzie, w okolicach zamknięcia zaworu oraz linii 1. 

Pomiar siły oporów ruchu trzonka zaworu o prowadnicę wykonano na wywzorcowanym 
torze, mierząc wartości napięcia. Wartość tego napięcia przemnożono przez współczynnik 
uzyskany z charakterystyki wzorcowania toru pomiarowego. Do porównania wybrano 
maksymalna wartość siły oporów ruchu, obliczonej w okresie poprzedzającym chwile uderzenia 
zaworu o gniazdo. Ten okres był najmniej wrażliwy na pojawianie się nagłych skoków wartości 
siły oporów ruchu które mogły być wynikiem bądź nagłych przekoszeń zaworów względem 
prowadnicy, ale także możliwe było pojawienie się skoków napięcia w torze pomiarowym siły 
oporów ruchu. Zmierzone wartości siły oporów ruchu poddano filtrowaniu (uśrednianie co 10 
wartości), w celu ograniczenia wpływu tych gwałtownych skoków wartości. 

Wzrost częstotliwości wymuszeń wywołał małe zmiany wartości wzniosu i przyspieszenia 
podczas uderzenia zaworu w gniazdo. Dla wartości temperatury prowadnicy równej 353 K, 
wartości siły uderzenia nieco wzrastały ze wzrostem częstotliwości. Największe wartości siły 
uderzenia i przyspieszenia obserwowano dla średnich wartości wzniosu zaworu. Stosunek siły 
uderzenia do przyspieszenia zaworu zmieniał sie w wąskich granicach, węższych dla wyższej 
wartości temperatury prowadnicy zaworu. Siła tarcia między zaworem i prowadnicą 
nieznacznie wzrastała ze wzrostem częstotliwości i malała ze wzrostem wzniosu zaworu. Poziom 
hałasu wzrastał ze wzrostem częstotliwości i nie zależał od wzniosu zaworu. 
 
 
 


