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w 
 otoczone 

determinowana jest za 
budowy i  oraz cieczy synowialnej. 

powierzchni stawowej mazi, prowadzi do zminimalizowania tarcia w stawach 0. W pracy [3]
warunkach fizjologicznej pracy staw  zjawisko go tarcia 

toczno-   = 0,001 smarowania 
i tarcia w stawach synowialnych jest przedmiotem l
i symulacyjnych prowadzonych w kraju i na 
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W
wykor wieprzowe 

 o z icowanych
powierzchni, np. metalowe, szklane, polimerowe. Znaczne utrudnienia 

w wykonywaniu eksperym  
 w badaniach tribologicznych zastosowanie z  

[9]. W tab. 1. przeds
z  

 
 

T

Lp. Badana powierzchnia  Autor Rok

1.   0,037 - 0,05 Naka M.H. 2006 

2.   0,005 - 0,57 Forster H., Fisher J. 1999 

3.  stal nierdzewna 0,0075 - 0,015 Murakami K. 1998 

4. 
  

   
0,005 - 0,457 Mabuchi Y. 1998 

5.   0,0014 - 0,07 Walker P.S. 1970 

 

 

kwas hialuronowy [3] [6] [2].  

i  
nia zaproponowanej konstrukcji stanowiska badawczego. Celem 

cyjnych badaniach tribologicznych.  
 

 
2.  

 
 

 
W badaniu wykorzystano p ki pobrane z 

Z uzyskanych prepara stne o wymiarach 18 x 13 mm
  buforowanym roztworze soli (BIOCORP 

Polska sp. z o.o.
na uzyskanie ich zaok

 uchwycie przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. e i  

  
2.2. Metody 

 

 minut 
w buforowanym roztworze chlorku sodu (PBS), podgrzanym do temperatury 37  grupa 
G1 lub przez 30 minut w temperaturze 37  53, BINDER GmbH)  grupa G2. Rys. 2. 

 
 

 
Rys. 2.  

 

i  
. Dodatkowo w badaniach tarcia 

hydrodynamic
wykorzystywany w badaniach ultrasonograficznych (Aqua Sound Basic).  

wykonania. Tribometr ten real  
pozwala na jednoczesne 

po
przedstawionego na rys. 3 opisano w [5].  

 
Badanie 

 Hz. 
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Excel 2016:

= 
N

T
 (1)

 
gdzie:   T    
pomiaru [N], N   . 

 

 
Rys. 3. Konstrukcja stanowiska badawczego: 1   przesuwny 
stolik z umiesz  prowadnica, 4   sterownik silnika 

krokowego, 6  zasilacz, 7   [5] 

 
  

3. WYNIKI 
 

 
dla  . Do  

57 N.   
m  pracy 

stawowa  , w warunkach tarcia suchego i hydrodynamicznego przedstawiono 
w tab. 2. 

 

 T

Lp. Para cierna  tarcia, N 
tarcia 

1.   -0,9338 0,5948 

2.  (G1)    -0,1025 0,0653  

3.  (G2)  polilaktyd -0,2131 0,1358  

4.  (G1)   polilaktyd -0,1223 0,0112 
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4. WNIOSKI

Weryfikacja 
uzyskanych ws  

prowadzi do uzyskania 
    

Zaproponowana metodyka bad

cie procesu inkubacji, przed badaniami w warunkach tarcia 

hydrodynamicznego.  

z - 

materi

w  
Konieczne jest prz
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DETERMINATION OF THE FRICTION COEFFICIENT OF FRICTION 
PAIR: CARTILAGE AND BIOMATERIAL

  
 

Abstract: This paper presents results of the friction coefficient of friction pair: 
cartilage and biomaterial. In this investigation was determine friction coefficient 
of cartilage and counterspecimen made of glass and biopolimer. Also was 
observed influence of dry and hydrodynamic friction to changes friction 
coefficient for different biomaterials. 

 


