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Streszczenie 

W pracy opisano badania polietylenu PE-UHMW stosowanego m.in. na pa-
newki endoprotez stawu biodrowego. Próbki materiału poddano tarciu ślizgo-
wemu w ruchu przemiennym w kontakcie ze stalą kwasoodporną ANSI 316L. 
Badania polegały na pomiarze współczynnika tarcia statycznego badanej pary 
trącej przy różnych naciskach jednostkowych. Badaniom poddano próbki mate-
riału eksploatowane odpowiednio  przez 0, 1000, 20 000 i 100 000 cykli ru-
chowych. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje mikroskopowe oraz pomia-
ry mikrotwardości badanych próbek PE-UHMW. 

WPROWADZENIE 

Niezawodność implantów zależy przede wszystkim od własności fizyko-
chemicznych oraz trwałości ich poszczególnych części. W przypadku endopro-
tez kluczową kwestią są własności tribologiczne (odporność na zużywanie, 
samosmarowność itp.) zastosowanych materiałów ślizgowych. Prawidłowy 
dobór skojarzenia materiałowego węzła tarcia implantu jest najważniejszy dla 
uzyskania jego trwałej i stabilnej pracy.  

Badania opisane w niniejszej pracy miały na celu pozyskanie informacji na 
temat zmian własności tribologicznych podstawowego materiału ślizgowego 

stosowanego w endoprotezach (PE-UHMW) [L. 3], w zależności od stopnia 
jego zużycia zmęczeniowego.  Należy zauważyć, że stopień tribologicznego 
zużycia zmęczeniowego jest trudny do oszacowania. Powiązanie stopnia zuży-
cia zmęczeniowego z innymi łatwo mierzalnymi wielkościami mechanicznymi 
pozwoliłoby na szybką ocenę stanu materiału.  

W ramach badań, próbki polietylenu PE-UHMW poddano kontrolowane-
mu procesowi tarcia w ruchu przemiennym. Uzyskane próbki o różnym stopniu 
zużycia zmęczeniowego poddano analizie w celu wyznaczenia podstawowych 
własności tribologicznych. W ramach prowadzonych analiz określano wartości 
współczynnika tarcia statycznego, mikrotwardości oraz przeprowadzono ob-
serwacje mikroskopowe. 

METODY  POMIAROWE 

W celu uzyskania materiału badawczego w postaci próbek o różnym stopniu zu-
życia wykorzystano stanowisko badawcze do badania tarcia w złożonym ruchu 

toczno-ślizgowym [L. 4]. Próbki polietylenowe w postaci krążków o średnicy 
20 mm poddano tarciu w ruchu ślizgowym. Płaska powierzchnia krążka współ-
pracowała z płaską powierzchnią trzpienia stalowego (ANSI 316L) przy nacisku 
p = 1 MPa. Powierzchnia styku w badanym węźle tarcia wynosiła A = 20 mm2. 
Tarcie odbywało się w warunkach technicznie suchych w cyklach przemiennych 
na odcinku 10 mm. Średnia prędkość tarcia wynosiła vs = 10 mm/s.  
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W ramach badań własności tribologicznych dokonywano pomiarów 
współczynnika tarcia statycznego µ0, pomiaru mikrotwardości i obserwacji 
mikroskopowych. Badania wykonywano na próbkach poddanych tarciu przez 
1000, 20 000 i 100 000 cykli. Dodatkowo w celach porównawczych wykonano 
opisane badania własności tribologicznych dla materiału niepoddanego proce-
som tarcia (0 cykli, próbki uzyskane przez mechaniczną obróbkę wiórową).  

Badania współczynnika tarcia statycznego wykonano na zmodyfikowanej 
głowicy pomiarowej stanowiska badawczego. Dla badanych materiałów wiel-
kości próbek i przyjętych obciążeń występowały bardzo małe wartości siły 
tarcia (Ft = 0,5÷5 N). W celu uzyskania dużej dokładności pomiarowej siły 
tarcia wykorzystano nowatorski czujnik siły oparty na refleksji laserowej świa-
tłowodowych czujników FBG (Fiber Bragg Grating).  

Pomiary mikrotwardości oraz obserwacje mikroskopowe wykonano na mi-
krotwardościomierzu Szimadzu HMV-2 wyposażonym w kamerę. Dla każdej 
próbki wykonano serię 3 pomiarów metodą Vickersa przy obciążeniu 980,7 mN 
(HV 0.1). Czas obciążenia ze względu na lepkosprężyste własności materiału 
przyjęto na 300 s. 

WYNIKI  POMIARÓW 

Współczynnik tarcia statycznego 

Jako podstawowy parametr opisujący własności tribologiczne przyjęto wartość 
współczynnika tarcia statycznego. W odróżnieniu od tarcia kinetycznego, bada-
nego na typowych testerach tribologicznych, tarcie statyczne pozwala na wy-
znaczenie maksymalnych obciążeń implantu. Parametr ten jest bardzo istotny 

[L. 1, 7], lecz często pomijany w badaniach tribologicznych. Podczas eksplo-
atacji endoprotez bardziej znaczące są maksymalne wartości występującego 
tarcia, dlatego też zdecydowano się na badanie tego właśnie parametru.  Uśred-
nione wartości (z 10 pomiarów) współczynnika tarcia oraz wartości odchylenia 

standardowego zostały przedstawione w Tab. 1.  

 
Tabela 1.  Wartości współczynnika tarcia statycznego uzyskane dla próbek o różnym stop-

niu tribologicznego zużycia zmęczeniowego i różnych naciskach 
Table 1.  Static friction coefficient obtained for samples with varying degrees of fatigue  

tribological wear for different unit pressures value 
 

liczba cykli tarcia 

0 1000 20 000 100 000 
p           

[MPa] 
µ0 σ µ0 σ µ0 σ µ0 σ 

0,5 0,111 0,003 0,069 0,006 0,082 0,004 0,052 0,007 

1 0,099 0,004 0,065 0,006 0,090 0,001 0,075 0,007 

2 0,117 0,009 0,069 0,011 0,069 0,011 0,062 0,032 
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Można zauważyć istotne zmiany wartości współczynnika tarcia µ0 wystę-
pujące przy różnym stopniu zużycia zmęczeniowego próbek polietylenowych. 
W zależności od stopnia zużycia zmianie ulega również wpływ nacisku jed-

nostkowego, co jest widoczne na Rys. 1. 
Zdecydowanie największymi wartościami współczynnika tarcia statyczne-

go charakteryzuje się materiał „świeży” – poddany jedynie obróbce mechanicz-
nej. Najmniejsze wartości współczynnika tarcia można odnotować natomiast 
dla materiału po 100 000 cykli tarcia. Efekt ten można tłumaczyć dotarciem 
węzła tarcia. Część materiału polimerowego została przeniesiona na po-
wierzchnię stali, a to spowodowało obniżenie wartości siły tarcia.  

 

 
 

Rys. 1. Wpływ nacisku jednostkowego p, na zmiany wartości współczynnika tarcia statycz-
nego próbek polietylenowych o różnym stopniu zużycia zmęczeniowego  

Fig. 1. Influence of unit pressure p for the value of the static friction coefficient for polyethylene 
samples with varying degrees of fatigue wear 

 
Dla próbek nieeksploatowanych i eksploatowanych krótko (1000 cykli) 

najmniejsze wartości współczynnika tarcia występują przy nacisku p = 1 MPa. 
W przypadku bardziej zużytych próbek (20 000 i 100 0000) przy nacisku p = 1 
MPa wartość współczynnika tarcia statycznego jest natomiast największa.  

Mikrotwardość 

Drugim parametrem opisującym własności materiału przyjętym w eksperymen-

cie była mikrotwardość. Uzyskane wyniki przedstawiono w Tabeli 2. 
Po przeprowadzeniu analizy zmian mikrotwardości można zauważyć ten-

dencję wzrostową tego parametru w próbkach poddanych tarciu do 20 000 cy-
kli. Mikrotwardość natomiast spada w przypadku próbki, która została poddana 
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działaniom 100 000 cykli. Wartość ta wynosi 5,33 HV 0.1, a więc jest ona na-
wet mniejsza niż w przypadku próbki, która podlegała działaniom tylko 20 000  
(5,58 HV 0.1). Spadek mikrotwardości jest prawdopodobnie następstwem 
zniszczenia struktur materiału polimerowego na skutek tarcia.  
 

 
Tabela 2.  Wartości mikrotwardości próbek PE-UHMW poddanych tarciu po różnej liczbie 

cykli 
Table 2.  Microhardness values of PE-UHMW samples treated friction by varying number  

of the friction cycles 
 

Liczba cykli 
Średnia mikrotwardość 

[HV 0.1] 
ϬHV 

0 4,81 0,32 

10 000 5,58 0,90 

20 000 7,99 1,64 

100 000 5,33 0,60 

 

Obserwacje mikroskopowe 

W ramach badań analizie poddano również obrazy mikroskopowe zarejestro-
wane po każdym z etapów tarcia. Na otrzymanych obrazach widać dokładnie 
zmiany struktury warstwy wierzchniej polietylenu na skutek zużycia zmęcze-
niowego. 

 

  
 

Rys. 2.  Zdjęcia mikroskopowe próbki poddanej tylko obróbce mechanicznej. Próbka wy-
jściowa 

Fig. 2.  Microscopic photographs of the sample only machining. The reference sample 

 

Na zdjęciach (Rys. 2) widać strukturę powierzchni „świeżego” materiału. 
Można zaobserwować wyraźne ślady narzędzia skrawającego. Gdzieniegdzie 
widoczne były postrzępione fragmenty materiału wynikające z włóknistej struk-
tury polietylenu.  
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Rys. 3.  Zdjęcia mikroskopowe próbki po 1000 cykli tarcia 
Fig. 3.  Microscopic photographs of the sample after 1000 cycles of friction 

 
Dokonując analizy zdjęć wykonanych na próbce poddanej działaniu 1000 

cykli obciążeń (Rys. 3), można zauważyć, iż powierzchnia materiału została 
nieco wygładzona. Wygładzenie spowodowane jest raczej zaprasowaniem mi-
kronierówności powierzchni na skutek występującego nacisku i tarcia niż zuży-

ciem ściernym [L. 6, 8]. Stosunkowo krótka droga tarcia po pierwszym etapie 
nie powoduje zatarcia śladów obróbki skrawaniem, nadal widoczne są pierwot-
ne bruzdy i rysy. 

 

 
 

 

Rys. 4.  Zdjęcia mikroskopowe próbki po  20 000 cykli tarcia 
Fig. 4.  Microscopic photographs of the sample after 20 000 cycles of friction 

 
Obserwacje mikroskopowe powierzchni po 20 000 cykli wykazują wyraźny 

wpływ tarcia w postaci nowych, ułożonych kierunkowo rys i bruzd. Nie są 
widoczne pierwotne ślady obróbki mechnicznej. Dla próbek po 20 000 cykli nie 
zaobserwowoano śladów zużycia zmęczeniowego, występuje natomiast wyg-
ładzenie powierzchni w stosunku do stanu pierwotnego. Materiał nie uległ 
„roztarciu”, a jego struktura nie została uszkodzona. Należy zauważyć, że dla tych 
próbek odnotowano najwyższą wartość mikrotwardości (ok. 8 HV 0.1).  
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Rys. 5.  Zdjęcia mikroskopowe próbki po 100 000 cykli tarcia 
Fig. 5.  Microscopic photographs of the sample after 100 000 cycles of friction 

 

Po 100 000 cykli na powierzchni próbki (Rys. 5) nadal widoczna jest kie-
runkowość rys. Widać również gdzieniegdzie naruszenie struktury materiału 
w postaci mikropęknięć i rozwarstwień. Przy dużych powiększeniach można 
znaleźć obszary, w których widoczne są ubytki, wyrwania materiału. Ślady te 
mogą być przyczyną odspojenia części materiału oraz działania sił adhezji. Są 
to typowe ślady będące następstwem zużycia zmęczeniowego polietylenu  

[L. 2, 5]. Dla opisanych próbek występował również spadek wartości mikro-
twardości (do 5,33 HV 0.1) w stosunku do próbek badanych po 20 000 cykli 
tarcia. 

PODSUMOWANIE   I WNIOSKI 

Przeprowadzone badania wykazały niewątpliwy wpływ ilości cykli tarcia na 
zmiany współczynnika tarcia statycznego oraz mikrotwardość polietylenu. Zde-
cydowanie największymi wartościami współczynnika tarcia statycznego cha-
rakteryzuje się materiał „świeży” – poddany jedynie obróbce mechanicznej  
(µ0 = 0,1÷0,12). Najmniejsze wartości współczynnika tarcia można odnotować 
natomiast dla materiału po 100 000 cykli tarcia (µ0 = 0,05÷0,075). Odnotowano 
również odmienny wpływ nacisku jednostkowego p na zmiany współczynnika 
tarcia statycznego µ0 dla próbek o różnym stopniu zużycia zmęczeniowego. 

Wykonane w ramach eksperymentu pomiary mikrotwardości wykazały, iż 
na skutek tarcia następuje wzrost wartości tego parametru. Wzrost ten jest 
przejściowy, na dalszym etapie eksploatacji dochodzi do zmniejszenia jego 
wartości. Zmniejszenie mikrotwardości idzie w parze z pojawiającymi się ubyt-
kami materiału spowodowanymi tribologicznym zużyciem zmęczeniowym. 
Badania mikrotwardości mogą być zatem wykorzystane do określenia stopnia 
zużycia zmęczeniowego. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na wstępną oceną kilku wybranych wła-
sności tribologicznych w zależności od stopnia tribologicznego zużycia zmęcze-
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niowego. Wyniki te mogą być podstawą do wyznaczenia funkcji zależności tego 
trudnego do pomiaru zużycia w stosunku do łatwo mierzalnych wielkości. Wy-
magają jednak przeprowadzenia dokładniejszych i szerszych badań.  

LITERATURA 

1.  Capanidis D., Kowalewski P., Wieleba W.: Wpływ wartości nacisku oraz czasu jego 
działania w okresie spoczynku na współczynnik tarcia statycznego PA i POM po sta-
li.  Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń: międzynarodowa XII 
konferencja naukowo-techniczna, Wrocław – Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010, pod 
red. M. Gawlińskiego. Wrocław, s. 50–58 

2. Cornwall G., Hansson C., Bowe A., Bryant J.: Surface degradation features and 
microstructural properties of ultra-high molecular weight polyethylene  
(PE-UHMW). Journal of materials Science: Materials in Medicine, 8, (1997), 
s. 303–309. 

3.  Kowalewski P., Wieleba W., Sliding polymers in the joint alloplastic, Archives 
of Civil and Mechanical Engineering Vol. VII, No 4, s. 107–119. 

4.  Kowalewski P., Wieleba W., Leśniewski T.: Stanowisko do badań tribologicznych 
w złożonym ruchu cyklicznym toczno-ślizgowym. Tribologia. 2007, R. 38, nr 2, 
s. 303–311. 

5.  Niinomi M., Wang L., Enjitsu T., Fukunaga K.: Fatigue characteristics of ultra high 
molecular weight polyethylene with different molecular weight for implant material. 
Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 12, (2001), s. 267–272. 

6.  Oonishi H., Tsuji E., Kim Y.Y.: Retrieved total hip prostheses, Part II – Wear  
behaviour and structural changes, Journal of materials science: Materials in medicine 
9 (1998), s. 575–581. 

7.  Wieleba W., Capanidis D., Kowalewski P., Paszkowski M.: Tarcie statyczne mate-
riałów polimerowych stosowanych w uszczelnieniach technicznych, Uszczelnienia 
i technika uszczelniania maszyn i urządzeń: międzynarodowa XII konferencja na-
ukowo-techniczna, Wrocław – Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010, pod red. M. Gaw-
lińskiego, s. 84–91. 

8.  Yamamoto K., Imakiire A., Masaoka T.,  Shishido T., Mizoue T., Clarke I.C., 
Shoji H., Kawanabe K., Tamura J.: Wear mode and wear mechanism of retrieved 
acetabular cups, International Orthopaedics (SICOT) (2003) 27, s. 286–290.  

 

Summary 

The paper describes a fatigue wear examination of medical PE-UHMW. 
Samples of polyethylene were exposed to sliding friction in reciprocating 
movement against ANSI 316L stainless steel. The subjects of investigation 
concentrate on measuring the static friction coefficient at various values 
of unit pressures. Samples of material were tested at 0, 1000, 20 000 and 
100 000 cycles of movement. In addition, the paper contains microscopic 
photography of friction surfaces and the results of microhardness 
measurements of investigated samples PE-UHMW. 




