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1. WSTĘP 
 

 Badania mechanizmu smarowania w stawach pozwalają na określanie możliwości 
dopasowania materiałów implantacyjnych. Ograniczona dostępność materiału biologicznego 
pochodzenia ludzkiego sprawia, że w badaniach doświadczalnych zjawiska tarcia stosowane są 
materiały pochodzenia zwierzęcego. W modelach doświadczalnych zastosowanie znajduje 
materiał próbki, np. chrząstki wołowe lub wieprzowe oraz materiał przeciwpróbki o różnych 
powierzchniach. Znaczna kłopotliwość wykonywania eksperymentów z wykorzystaniem 
pełnych powierzchni stawowych, spowodowała, iż w badaniach zastosowanie znajdują małe 
i płaskie próbki [3]. W tab. 1. Przedstawiono przykładowe wartości współczynników tarcia 
wyznaczanych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych [2,4]. Celem pracy była weryfikacja 
działania stanowiska badawczego w badaniach współczynnika tarcia pary ciernej chrząstka 
stawowa-materiał polimerowy, a także określenie kierunków poprawy jego funkcjonalności. 
 

Tab. 1. Wyznaczone współczynniki tarcia par ciernych 

Lp. Badana powierzchnia Współczynnik 
tarcia Autor Rok 

1. Chrząstka – materiał szklany 0,037 - 0,05 Naka M.H. 2006 
2. Chrząstka – materiał metalowy 0,005 - 0,57 Forster H., Fisher J. 1999 
3. Chrząstka – stal nierdzewna 0,0075 - 0,015 Murakami K. 1998 

4. Chrząstka królicza – chrząstka królicza 
Chrząstka królicza – materiał szklany 0,005 - 0,457 Mabuchi Y. 1998 

5. Chrząstka – materiał szklany 0,0014 - 0,07 Walker P.S. 1970 
 

2. MATERIAŁ I METODY 
 

W badania użyto próbki pobrane z wieprzowych głów kości udowych oraz szklane 
i polilaktydowe (amorficzne) przeciwpróbki. Próbki chrzęstne o wymiarach 18x13mm 
umieszczano w uchwycie próbki. Jako środek smarny zastosowano żel wykorzystywany 
w badaniach ultrasonograficznych. Do badań współczynnika tarcia wykorzystano stanowisko 
badawcze [1] przedstawione na rys. 1. 
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Rys. 1. Konstrukcja stanowiska badawczego: 1 – mechanizm ślizgowy, 
2 – przesuwny stolik, 3 – prowadnica, 4 – wózek, 5 – sterownik silnika 
krokowego, 6 – zasilacz, 7 – siłomierz, 8 – wspornik siłomierza [1] 

 
3. WYNIKI 
 
Wyznaczono wartość współczynnika tarcia dla próbek chrzęstnych oraz dwóch rodzajów. 
Do obliczeń współczynnika tarcia przyjęto ciężar wózka pomiarowego wraz z zamocowanymi 
próbkami chrzęstnymi, wynoszący 1,57N. Wartości bezwzględne współczynnika tarcia 
ślizgowego w symulowanych warunkach pary ciernej chrząstka stawowa-biomateriał 
w warunkach tarcia suchego i mokrego przedstawiono w tab. 2. 
 

Tab. 2. Wartości uzyskanych wyników 
Lp
. 

Para cierna Wartość siły tarcia (T), N Współczynnik tarcia 

1. Chrząstka stawowa – szkło -0,1155 0,0736 
2. Chrząstka stawowa – środek smarny – szkło -0,1214 0,0773 
3. Chrząstka stawowa – polilaktyd -0,0779 0,0496 

4. Chrząstka stawowa – środek smarny – 
polilaktyd -0,1016 0,0647 

 
4. WNIOSKI 
 
Weryfikacja uzyskanych wyników względem dostępnych danych literaturowych wykazała, że 
zaproponowana konstrukcja stanowiska badawczego pozwala na uzyskanie zbliżonych 
wyników badań współczynnika tarcia pary ciernej chrząstka stawowa-biomateriał. Uzyskane 
zbliżone wartości współczynnika tarcia w przypadku tarcia bez i z wykorzystaniem środka 
smarnego mogą być związane z dokładnością pracy urządzenia. Zauważono konieczność 
poprawy działania stanowiska w zakresie osiowania wózka z próbkami, ponieważ w trakcie 
ruchu układu przy obecności środka smarnego, pojawia się dodatkowy ruch wózka 
w kierunku poprzecznym, wynikający ze zmniejszenia bezpośredniego kontaktu chrząstki 
z badanym biomateriałem. 
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