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Helena Janik1),*, Kaja Borzêdowska1), Maciej Sienkiewicz1)w³aœciwoœci trybologiczne poliuretanów

Modyfikacja w³aœciwoœci trybologicznych poliuretanów
W niniejszej publikacji przedstawiono opisane w literaturze naukowej metody modyfikacji w³aœciwoœci
trybologicznych poliuretanów i kompozytów poliuretanowych oraz metody badañ tych w³aœciwoœci.
Porównano materia³y pod wzglêdem odpornoœci na zu¿ycie i œcieranie. Opisano tak¿e potencjalne przyczyny zmian wymienionych w³aœciwoœci. Przedstawiono w³aœciwoœci trybologiczne poliuretanów i kompozytów poliuretanowych w zale¿noœci od rodzaju nape³nienia. Scharakteryzowano kompozyty z wype³nieniem polimerowym (UHMWPE, PA 11, PTFE, ¿ywica fenolowa) oraz z nape³nieniem nieorganicznym (TiNTs, TiNTs-HDI, nano-ZnO, GF, CF,CF-TDI, MWCNTs, MWCNTs-TDI, nano-SiO2). Na podstawie przeanalizowanych publikacji wykazano, ¿e wprowadzenie do elastomeru poliuretanowego nape³niacza powoduje kilkakrotne zmniejszenie wspó³czynnika tarcia µ. Obni¿enie parametru µ mo¿na
uzyskaæ równie¿ poprzez nawil¿anie przeciwpróbki (woda, woda morska, olej). Omawiane materia³y
ró¿ni¹ siê w³aœciwoœciami trybologicznymi tak¿e w zale¿noœci od parametrów pracy (parametru FN,
szybkoœci œcierania, czasu trwania pomiaru), rozmiarów i kszta³tu cz¹stek.
S³owa kluczowe: elastomery uretanowe, trybologia, wspó³czynnik tarcia, zu¿ycie

Modification of tribological properties of polyurethanes
The following paper presents methods of modification of tribological properties of polyurethanes and
polyurethane composites and testing methods of tribological properties of these materials. Wear resistance and abrasion were compared for all materials described in the paper. Potential causes of changes
in the properties was also discussed. Polyurethanes and polyurethane composites were presented depending on the type of reinforcement. Polymer-filled composites (UHMWPE, PA 11, PTFE, phenolic resin)
and inorganic-filled composites (TiNTs, TiNTs-HDI, nano-ZnO, GF, CF, CF-TDI, MWCNTs,
MWCNTs-TDI, nano-SiO2) were characterized. Addition of a suitable filler to the polyurethane elastomer causes a reduction in the friction coefficient by several times. Lowering the parameter µ can also be
obtained by lubricating opponent body (water, sea water, oil). Tribological properties of selected materials vary depending on the operating conditions (FN parameter, friction rate, time of the measurement),
the size and shape of the particles.
Key words: urethane elastomers, tribology, coefficient of friction, wear

Objaœnienie symboli
l CF – w³ókna wêglowe
l GF – w³ókna szklane
l HCs – niejednorodne materia³y kompozytowe, ang.
heterogenous composites
l HTPDMS – polidimetylosiloksan zakoñczony grupami hydroksylowymi
l FN – si³a nacisku na próbkê
l MWCNTs – nanorurki wêglowe wieloœcienne
l PA – poliamid
l PFW (polyfluo150 wax) – PE/PTFE o gêstoœci 1,17
g/cm3
l PTFE – politetrafluoroetylen
l Ra – wartoœæ œredniej chropowatoœci powierzchni
l 2, 4-TDI – diizocyjanian toluilenu
l TiNTs – nanorurki TiO2
l TMP – trimetylolopropan
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l TPU – poliuretan termoplastyczny
l TPUG – kompozyt poliuretan termoplastyczny/¿ywica fenolowa
Helena Janik stopieñ doktora nauk
technicznych w zakresie technologii
chemicznej uzyska³a w 1989 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdañskiej. Tytu³ doktora habilitowanego w tej
dziedzinie uzyska³a w 2006 roku, a profesora w 2012. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Technologii Polimerów Wydzia³u Chemicznego Politechniki Gdañskiej. Zainteresowania i praca naukowa aktualnie zwi¹zane s¹ z prowadzeniem prac nad syntez¹, charakterystyk¹ i zastosowaniem nowych materia³ów polimerowych w medycynie i opakowalnictwie
z wykorzystaniem przede wszystkim elastomerów uretanowych, poli(kwasu mlekowego) i skrobi termoplastycznej. Uczestniczy tak¿e
w badaniach nad opracowywaniem nowych materia³ów polimerowo-gumowych otrzymywanych z zastosowaniem recyklatów gumowych.
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l UHMWPE – polietylen o ultra wysokiej masie cz¹steczkowej
l vi – prêdkoœæ przemieszczania
l wi – prêdkoœæ k¹towa

1. Wstêp
Koncepcja trybologii jako nowej ga³êzi nauki pojawi³a siê w 1966 roku w Wielkiej Brytanii. Nazwa pochodzi
od greckiego s³owa tribos – tarcie [1]. Charakterystyka
trybologiczna materia³ów obejmuje: tarcie, zu¿ycie, odpornoœæ na zarysowania [2] i oddzia³ywanie stykaj¹cych
siê powierzchni cia³ bêd¹cych w ruchu wzglêdnym [1].
W porównaniu z metalami materia³y polimerowe
wykazuj¹ na ogó³ gorsze w³aœciwoœci mechaniczne i trybologiczne [3]. Modyfikacjê w³aœciwoœci polimerów
uzyskuje siê poprzez mieszanie ró¿nych polimerów,
wprowadzenie dodatków i nape³niaczy oraz stosowanie
procesów modyfikuj¹cych: obróbkê ciepln¹, obróbkê
w polach elektrycznych i magnetycznych, obróbkê plazmow¹, napromieniowanie, hydrostatyczne œciskanie
w warunkach pró¿ni lub deformowanie. W celu uzyskania korzystniejszych w³aœciwoœci trybologicznych wprowadza siê do polimeru nape³niacze w postaci: w³ókna
szklanego lub wêglowego [4], grafitu, dwusiarczku
molibdenu, talku, sadzy wêglowej, kredy, aluminium,
br¹zu, miedzi, cynku, dwuchlorku kadmu, dwujodku
rtêci, rozproszonych kropelek polioksanu [1].
W ci¹gu ostatnich lat przeprowadzono szereg badañ,
w których nieorganiczne nanocz¹stki (TiO2, ZnO, SiO2,
Al2O3, Si3N4) stosowane by³y jako nape³niacze kompozytów polimerowych. Jest to zwi¹zane ze szczególnymi
w³aœciwoœciami tych nanocz¹stek, takimi jak wysoka
aktywnoœæ powierzchni [5].
Obiecuj¹c¹ perspektyw¹ redukcji zu¿ycia œciernego
wydaje siê byæ zmiana chropowatoœci warstwy wierzchniej materia³u. Bieliñski i wspó³autorzy opisali metodê
modyfikacji w³aœciwoœci trybologicznych elastomerów
poprzez zmianê chropowatoœci powierzchni wywo³an¹
bombardowaniem jonowym [6]. Wolne rodniki, powstaj¹ce w nastêpstwie oddzia³ywania pomiêdzy wysokoenergetycznymi jonami a makrocz¹steczkami, prowadz¹
do wzrostu gêstoœci ich usieciowania, które powoduje
utwardzenie warstwy wierzchniej elastomerów. Modyfikacja w³aœciwoœci mechanicznych tej warstwy zmienia
mechanizm tarcia elastomerów z objêtoœciowego na powierzchniowy, co skutkuje znacz¹cym obni¿eniem oporów tarcia.
W pracy poruszono nastêpuj¹ce zagadnienia: rodzaje modyfikacji w³aœciwoœci trybologicznych poliuretanów, metody badañ w³aœciwoœci trybologicznych oraz
wp³yw warunków œrodowiska pracy na w³aœciwoœci trybologiczne.

2. Metodyka badañ
Zu¿ycie oraz ubytek masy badanych próbek zale¿y
od prêdkoœci œcierania materia³u, wartoœci przy³o¿onej
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do próbki si³y, chropowatoœci pod³o¿a tr¹cego, a tak¿e od
sposobu nawil¿enia próbki i elementu œcieraj¹cego
(woda, woda morska, olej lub œcieranie bez obecnoœci
medium).
Na ogó³ w badaniach mechanicznych zu¿ycia materia³u podczas œcierania, stosuje siê normê PN-69/
C-89081, zgodnie z któr¹ próbka œcierana jest za pomoc¹ aparatu Schoppera-Schlobacha. Zasada tej metody
polega na pomiarze ubytku objêtoœci próbki wywo³anego
œcieraniem jej za pomoc¹ p³ótna œciernego pokrywaj¹cego obracaj¹cy siê bêben aparatu. Próbka œcierana jest
ci¹gle na nowym fragmencie p³ótna œciernego na skutek
przesuwania jej wzd³u¿ osi bêbna.
Inn¹ metod¹ badania w³aœciwoœci trybologicznych
jest œcieranie próbki na aparacie Graselli wed³ug normy
PN-57/C-04223. Zasada tej metody polega na œcieraniu
jednoczeœnie dwóch próbek przyciœniêtych z okreœlon¹
si³¹ do wiruj¹cej tarczy œciernej i oznaczeniu zmiany
objêtoœci tych próbek.

Tabela 1. Metody badania w³aœciwoœci trybologicznych
Table 1. Testing methods of tribological properties
Metoda
badañ

Zasada pomiaru

Referencje

A

Œcieranie próbki na obracaj¹cym siê
pierœcieniu wykonanym ze stopu SnCu.
Œrednica zewnêtrzna walca wynosi:
49,22 mm; szerokoœæ walca: 13,06 mm.
Wymiary próbek: 12,32×12,32×
×19,05 mm

[11]

B

Badanie wytrzyma³oœci na œcieranie za
pomoc¹ trybometru z kulk¹ stalow¹
o œrednicy 10 mm wykonuj¹c¹ ruch
okrê¿ny po torze (o œrednicy 10 mm) na
powierzchni próbki w kszta³cie dysku

[12]

C

Œcieranie próbki na obracaj¹cym siê
pierœcieniu wykonanym ze stali. Œrednica
walca wynosi 49,24 mm. Wymiary
próbek: 12,35×12,35×19,00 mm

[13]

D

Œcieranie próbki za pomoc¹
zaokr¹glonego na koñcu walca
prostopad³ego do próbki,
przemieszczaj¹cego siê wzd³u¿ próbki
o wymiarach 25×25×50 mm

[14]

Wiele testów w³aœciwoœci trybologicznych jest przeprowadzane innymi metodami ni¿ zalecanymi przez powy¿ej opisane normy. W tabeli 1 przedstawiono stosowane w ró¿nych laboratoriach zasady pomiaru œcieralnoœci, a tak¿e wymagania stawiane próbkom. Podzielono je na metody A, B, C i D. Metody pomiaru ró¿ni¹ siê
aparatur¹ wykorzystywan¹ do badañ. Zasada pomiaru
wykonanego metod¹ A jest podobna do metody C, przy
czym pierœcienie œcieraj¹ce nieznacznie ró¿ni¹ siê wymiarami oraz wykonane s¹ z innych materia³ów. Wystêpuj¹ tak¿e niewielkie ró¿nice w wielkoœci próbek do badañ. Podczas pomiaru wykonanego metod¹ B, kulka
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Tabela 2. Metody modyfikacji w³aœciwoœci trybologicznych poliuretanów i kompozytów ze wzmocnieniem polimerowym
Table 2. Modification methods of tribological properties of polyurethane and polyurethane composites with polymeric
reinforcement
Materia³ badany
1
2

PU1 (50,39% 2,4-TDI)
+ HTPDMS
PU2 (44,38% 2,4-TDI)
+ HTPDMS

3

PU1 (50,39% 2,4-TDI)
+ HTPDMS

4

PU2 (44,38% 2,4-TDI)
+ HTPDMS

5

PU1 (50,39% 2,4-TDI)
+ HTPDMS

6

PU2 (44,38% 2,4-TDI)
+ HTPDMS

7

PU+0% UHMWPE

Metoda
wytwarzania
materia³u

Wykorzystana metoda pomiaru
/ Parametry pomiaru
Metoda A

Prepolimerowa

• wwalca: 400 obr./min
• Ra walca: 0,10 µm
• FN: 20-100 N

Prepolimerowa

Prepolimerowa

Metoda A
• wwalca:
100-1000
obr./min
• Ra walca:
0,10µm
• FN: 100 N

• Nawil¿anie
pierœcienia wod¹
morsk¹: 60-70
kropli/min.

Przybli¿ona
Refewartoœæ
rencje
µmax./µmin.

10,58 · 10-6
mm3/N·m

0,80/0,32

20,23 · 10-6
mm3/N·m

3,00/0,30

1,77 · 10-6
mm3/N·m

0,4/0,00

5,65 · 10-6
mm3/N·m

0,20/0,00

[20]

-6

• Nawil¿anie
pierœcienia wod¹:
60-70 kropli/min

8

PU+5% UHMWPE

Metoda A

9

PU+10% UHMWPE

• vwalca: 0,01-2,7 m/s

Prepolimerowa

Zu¿ycie
materia³u

• FN: 100 N

1,18 · 10
mm3/N·m

0,25/0,00

1,46 · 10-6
mm3/N·m

0,125/0,00

38 mg

0,22/0,03

3,9 mg

0,34/0,02

1,5 mg

0,20/0,02

2,0 mg

0,20/0,02

2,0 mg

0,20/0,01

2,0 mg

0,31/0,01

10

PU+15% UHMWPE

11

PU+20% UHMWPE

12

PU+30% UHMWPE

13

TPU

–

• Ra: 2 µm

Brak warstwy TPU
na powierzchni
kulki tr¹cej

1,5/1,1

14

TPU+PA11

Osadzanie
laserowe
PA11

• Ra: 22 µm

Tworzenie siê
warstwy PA11 na
powierzchni kulki

0,55/0,45

• Ra: 35 µm

Przemieszczanie
siê warstwy MoS2
wzd³u¿ kierunku
ruchu kulki,
osadzanie warstwy
w rowkach
wy¿³obionych
przez kulkê

0,50/0,45

• Ra: 32 µm

Wyg³adzenie
cz¹stek PTFE na
powierzchni
próbki, obecnoœæ
pow³oki na
powierzchni kulki

0,20/0,15

• Nawil¿anie pierœcienia wod¹:
60-70 kropli/min

Metoda B
15

TPU+PA11+
9% MoS2

Osadzanie • Œrednica kulki:
10 mm
laserowe
PA11, MoS2 • vkulki: 100 mm/s
• FN: 1N

16

TPU+PA11+
15% PTFE

Osadzanie
laserowe
PA11, PTFE

œcieraj¹ca próbkê przebywa drogê po okreœlonym torze
na powierzchni badanego materia³u. Zasada pomiaru
metod¹ D polega na œcieraniu próbki za pomoc¹ zaokr¹glonego koñca walca. Wymienione elementy œcieraj¹ce, zwane przeciwpróbkami, ró¿ni¹ siê kszta³tem i rozmiarem, wykonane s¹ tak¿e z innych materia³ów. Wymiary badanych próbek zale¿¹ od zastosowanej metody
pomiaru. Przedstawione metody badañ pozwalaj¹ na
okreœlenie w³aœciwoœci œciernych wielu materia³ów. Metodê A zastosowano miêdzy innymi do pomiaru w³aœci-
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[25]

[12]

woœci trybologicznych poliuretanów modyfikowanych
polidimetylosiloksanem zakoñczonym grupami hydroksylowymi, a tak¿e do kompozytów nape³nionych tytanianem potasu [7], [8]. Song i Zhang zbadali metod¹ C
w³aœciwoœci œcierne kompozytów poliuretanowych zawieraj¹cych nano-SiC lub nano-ZrO2 [9]. Mironov dokona³ pomiaru w³aœciwoœci œciernych kompozytów poliuretanowych ró¿ni¹cych siê rozmiarem cz¹stek nape³niacza metod¹ zbli¿on¹ do metody C, przy czym œrednica walca œcieraj¹cego wynosi³a 40 mm [10].
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3. Modyfikacja w³aœciwoœci
trybologicznych
poliuretanów
Elastomery uretanowe posiadaj¹ doskona³e w³aœciwoœci, takie jak odpornoœæ na korozjê i zu¿ycie, wysoka
elastycznoœæ i zdolnoœæ t³umienie drgañ, dobra przyczepnoœæ do innych materia³ów. Poliuretany (PU) jako
materia³y odporne na zu¿ycie, mog¹ zastêpowaæ w przemyœle tradycyjne materia³y metaliczne [15]. Wadami
elastomerów poliuretanowych s¹: niska odpornoœæ na
ciep³o oraz wysoki koszt surowców.
Jednym ze sposobów udoskonalenia w³aœciwoœci poliuretanów jest modyfikacja poprzez tworzenie kompozytów. Kompozyty nale¿¹ do najszybciej rozwijaj¹cej siê
grupy materia³ów [16]. Wprowadzanie niektórych nape³niaczy do poliuretanów, jak wêglanu wapnia, bieli tytanowej, p³atków miki, pozwala na zwiêkszenie sztywnoœci i sprê¿ystoœci oraz zmniejszenie wspó³czynnika
rozszerzalnoœci cieplnej i materia³owych kosztów wytwarzania. Powy¿sze dodatki nie powoduj¹ jednak podwy¿szenia odpornoœci na zu¿ycie [17]. Natomiast dodatek innych nape³niaczy nieorganicznych (tab. 3), takich
jak talk, nanorurki wêglowe b¹dŸ tlenek tytanu, nanowêglik krzemu, nanotlenek cyrkonu, w³ókna szklane lub
wêglowe, tlenek glinu, siarczek molibdenu, powoduje
zmniejszenie wspó³czynnika tarcia oraz zwiêkszenie odpornoœci na zu¿ycie. Song, poprzez dodanie 3% wag.
CNTs-Si otrzyma³ kompozyt poliuretanowy, którego
wspó³czynnik tarcia „µ” i zu¿ycie wynosi³y odpowiednio
0,14 oraz 1,7 mm3N-1m-1 [18]. Song i Zhang otrzymali
kompozyty PU/ZrO2 oraz PU/SiC, które wykazuj¹ zu¿ycie wynosz¹ce 300-350 m/µm oraz zmniejszenie µ do
wartoœci 0,05-0,06 przy obci¹¿eniu do 620 N i dodatku
5% wag. nape³niacza [9]. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e parametr charakteryzuj¹cy zu¿ycie materia³u zosta³ podany
przez autorów publikacji w ró¿nych jednostkach w zale¿noœci od aparatury, na której przeprowadzono badanie.
Kompozyty poliuretanowe o zwiêkszonej wytrzyma³oœci trybologicznej mo¿na uzyskaæ tak¿e poprzez zastosowanie dodatków w postaci cz¹stek polimerowych
(tab. 2), takich jak: polietylen o ultra wysokiej masie
cz¹steczkowej, poliamid 11 (PA 11), ¿ywica fenolowa,
politetrafluoroetylen (PTFE). Tian i Huang wytworzyli
pow³okê PTFE/PU utwardzan¹ w temperaturze pokojowej przez 4 dni przy wilgotnoœci wzglêdnej 75%. Odpornoœæ na zu¿ycie pow³oki o zawartoœci PTFE 40% i gruboœci 60 µm wynosi³o 844 m/µm. Pomiar zosta³ wykonany metod¹ C przy obci¹¿eniu próbki równym 314 N
i prêdkoœci œcierania 1,25 m/s [19]. Istotny wp³yw maj¹
tak¿e rozmiary i kszta³t tych cz¹stek. Mironov i Toder,
wykonuj¹c pomiar metod¹ zbli¿on¹ do metody C, uzyskali wspó³czynnik tarcia dla PU wype³nionego sproszkowan¹ miedzi¹ (10% wag.) wynosz¹cy 0,005-0,007 oraz
0,008-0,010 dla PU wype³nionego nanocz¹stkami mie-
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dzi. Zu¿ycie natomiast wynosi³o odpowiednio 0,0025 g
oraz 0,0140 g [10]. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e walec œcieraj¹cy próbkê podczas badañ Mironova i Todera ró¿ni³
siê rozmiarem w porównaniu do metody C. Œrednice
walców wynosi³y odpowiednio: 40 mm oraz 49,24 mm
[10], [13].
W przypadku PU nape³nianych talkiem próbki podczas przeprowadzonych badañ na œcieralnoœæ wykazuj¹
obni¿enie wspó³czynnika tarcia wraz ze wzrostem obci¹¿enia. Wystêpuj¹ce na powierzchni du¿e cz¹stki ulegaj¹ zgnieceniu lub rozpadowi na mniejsze cz¹stki. Prowadzi to do redukcji chropowatoœci warstwy wierzchniej
oraz spadku µ. Dodatek talku równie¿ wp³ywa na obni¿enie oporów tarcia. Talk posiada warstwow¹ strukturê.
Po³¹czone wi¹zaniami van der Waalsa warstwy przesuwaj¹ siê wzglêdem siebie pod wp³ywem dzia³ania si³ œcinaj¹cych, dziêki czemu talk wydzielaj¹cy siê na powierzchni kompozytu dzia³a jak sta³y œrodek smaruj¹cy [11].
Podobny efekt wyg³adzenia cz¹stek znajduj¹cych siê na
powierzchni pod wp³ywem przy³o¿onej si³y zaobserwowano w przypadku próbek bez dodatku nape³niacza,
ró¿ni¹cych siê zawartoœci¹ segmentu sztywnego [20].
Song wraz ze wspó³pracownikami zwrócili z kolei
uwagê na zale¿noœæ pomiêdzy w³aœciwoœciami trybologicznymi a warunkami pracy badanego materia³u. Zauwa¿yli oni, ¿e kompozyt PU nape³niony nanocz¹stkami
ZnO wykazuje najkorzystniejsze w³aœciwoœci trybologiczne przy prêdkoœci œcierania wynosz¹cej 2,56 m/s.
Przypuszczalnie zmiany wspó³czynnika tarcia i zu¿ycie
s¹ œciœle zwi¹zane z wydzielaniem ciep³a podczas tarcia.
Degradacja i rozk³ad PU oraz nape³niaczy nasila siê przy
wy¿szej prêdkoœci œcierania [21].
Poliuretany zawieraj¹ce w³ókna wêglowe oraz w³ókna wêglowe modyfikowane TDI wykazuj¹ spadek
wspó³czynnika tarcia wraz ze wzrostem obci¹¿enia dzia³aj¹cego na próbkê. Wzrost obci¹¿enia do 720 N powoduje nieznaczne zwiêkszenie odpornoœci na zu¿ycie, po
czym nastêpuje zmniejszenie w szybszym tempie przy
dalszym wzroœcie obci¹¿enia. Dzia³anie zbyt wysokiego
obci¹¿enia prowadzi do odkszta³cenia plastycznego
pow³oki PU powoduj¹cego niekompatybilnoœæ z pod³o¿em materia³u. Zjawisko to jest równie¿ zaobserwowane
w przypadku kompozytu wype³nionego nanotlenkiem
krzemu [22] lub PU/MWCNTs [23]. Ponadto, kompozyty wype³nione modyfikowanym w³óknem wêglowym wykazuj¹ ni¿szy wspó³czynnik tarcia i wiêksz¹ odpornoœæ
na zu¿ycie. Mo¿na wywnioskowaæ, ¿e zwiêkszenie aktywnoœci powierzchni polepsza przyczepnoœæ na granicy
faz w³ókno/polimer, co prowadzi do lepszego przekazywania naprê¿eñ od osnowy polimerowej do materia³ów
w³óknistych [24].
W literaturze pojawi³y siê tak¿e nieliczne prace poœwiêcone poprawie w³aœciwoœci trybologicznych poliuretanów przez modyfikacjê ich warstwy wierzchniej polimerami. Zaobserwowano, ¿e osadzenie np. warstwy
PA 11 na powierzchni poliuretanu powoduje obni¿enie
wspó³czynnika tarcia o ponad 50% w stosunku do TPU
niemodyfikowanego. Dodatkowe osadzenie warstwy
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Tabela 3. Metody modyfikacji w³aœciwoœci trybologicznych poliuretanów i kompozytów z nape³nieniem nieorganicznym
Table 3. Modification methods of tribological properties of polyurethane and polyurethane composites with inorganic
reinforcement
Materia³
badany

Wykorzystana metoda pomiaru
/ Parametry pomiaru

Metoda wytwarzania

Zu¿ycie
materia³u

Przybli¿ona
Refewartoœæ
rencje
µmax./µmin.

1

Metoda C
• Kompozyt PU/nape³niacz,
• Przed dokonaniem pomiaru
PU+30%PFW otrzymany z roztworu
próbki zanurzono w wodzie lub
+
• Natryskiwanie kompozytu oleju na 10-60 dni
1%TiNTs-HDI na pod³o¿e ze stali
• vwalca: 2,56 m/s
w atmosferze azotu
• FN: 520 N

2750-250 m/µm

0,19/011

[13]

2

• Kompozyt PU/ nape³niacz,
PU+30%PFW otrzymany z roztworu
+ 5%
• Natryskiwanie kompozytu
nano-ZnO
na pod³o¿e ze stali
w atmosferze azotu

1700-700 m/µm

0,16/0,01

[21]

Metoda D

23·10-5 mm3/Nm
-20·10-5 mm3/Nm

0,18/0,10

• vwalca: 500, 1000, 1500
cykli/min

7·10-5 mm3/Nm –
2·10-5 mm3/Nm

0,17/0,08

• 1 cykl – 10 mm

2·10-5 mm3/Nm
-1·10-5 mm3/Nm

0,11/0,02

1300-1100 m/µm

0,18/0,05

1450-1200 m/µm

0,14/0,05

2750-400 m/µm

0,04/0,03

650-150 m/µm

0,17/0,13

1100-650 m/µm

0,19/0,12

3

PA6-PU

4

PA6-PU+1%
GF

5

PA6-PU+5%
GF

6

PU+30%
• Kompozyt PU/nape³niacz,
PFW+3% CF otrzymany z roztworu

7

8

9
10

Odlewanie
z monomerów

Metoda C
• vwalca: 1,28-3,84 m/s
• FN: 320 N
• Czas badania: 60 min

• Natryskiwanie kompozytu Metoda C
na pod³o¿e ze stali w
• vwalca:
atmosferze azotu
2,56 m/s
• Kompozyt PU/nape³niacz
• FN:
PU+PFW30% otrzymany z roztworu
320-820 N
+ 3%
• Natryskiwanie kompozytu
nano-SiO2
na pod³o¿e ze stali
w atmosferze azotu
PU+30%
PFW+3%
CF-TDI

• Czas
badania:
60 min

• Nawil¿anie
walca olejem:
30 kropli/min

PU
PU+30%
PFW+1%
MWCNTs

11

PU+30%
PFW+1%
MWCNTs-TDI

12

PU+7%
HTPDMS +
1% talku

13

PU+7%
HTPDMS +
3% talku

14

PU+7%
HTPDMS +
5% talku

15

PU+7%
HTPDMS +
7% talku

16

PU+7%
HTPDMS +
9% talku

• Kompozyt PU/nape³niacz
otrzymany z roztworu

Metoda C

• Natryskiwanie kompozytu • vwalca: 2,56 m/s
na pod³o¿e ze stali
• FN: 320-620 N
w atmosferze azotu

[14]

[24]

[22]

[23]
1500-900 m/µm

0,21/0,15

0,870/0,040

0,50/0,045
Metoda A
Prepolimerowa
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• wwalca: 400 obr./min
• Ra walca: 0,10 µm
• FN: 20-100 N

Wzrost zu¿ycia
wraz ze wzrostem
0,570/0,040
si³y nacisku na
próbkê

[11]

0,950/0,040

0,520/0,030
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MoS2 nie wywiera znacz¹cego wp³ywu na w³aœciwoœci
trybologiczne TPU pokrytego PA 11. Z kolei osadzenie
warstwy PTFE na TPU pokrytym PA 11 powoduje oko³o
piêciokrotne obni¿enie wspó³czynnika tarcia w porównaniu do niemodyfikowanego TPU [12]. W procesie tarcia kulki stalowej (przeciwpróbki) i warstwy PTFE na
powierzchni kulki pojawia siê warstwa PTFE zbudowana z cz¹stek silnie zdyspergowanego materia³u o ma³ej
masie cz¹steczkowej. Stwierdzono, ¿e dynamika przyrostu gruboœci warstwy jest zmienna w funkcji czasu
pracy. Podczas przebycia przez przeciwpróbkê drogi wynosz¹cej oko³o 30 metrów intensywnoœæ przyrostu gruboœci warstwy PTFE na powierzchni kulki jest bardzo
du¿a. Po przekroczeniu przez kulkê tej drogi intensywnoœæ zu¿ycia polimeru, a tak¿e wspó³czynnik tarcia
szybko maleje do osi¹gniêcia sta³ej wartoœci [1],[12].
Kopolimery blokowe PA6-PU wykazuj¹ zmniejszanie
wspó³czynnika tarcia podczas wzrostu prêdkoœci œcierania. Wy¿sza prêdkoœæ powoduje wiêksze kumulowanie
ciep³a, co prowadzi do czêœciowego topnienia powierzchni
i warstwa nadtopiona pe³ni funkcjê smaru dla materia³u
polimerowego, obni¿aj¹c tarcie. Topnienie warstwy wierzchniej skutkuje przenoszeniem produktów zu¿ycia na
przeciwpróbkê, zwiêkszaj¹c wartoœæ parametru zu¿ycia.
Natomiast nape³nienie kopolimeru w³óknami wêglowymi
zmniejsza powierzchniê kontaktu nape³niony polimer/materia³ œcieraj¹cy, ograniczaj¹c topnienie polimeru,
a tym samym zmniejszaj¹c iloœæ produktów zu¿ycia [14].
Nale¿y tak¿e odnotowaæ prace poœwiêcone analizie
zjawisk trybologicznych poliuretanów w œrodowiskach
ciek³ych. S¹ to prace bardzo nieliczne, ale interesuj¹ce.
Wang i jego wspó³pracownicy poddali tego typu
badaniu poliuretan modyfikowany polidimetylosiloksanem zakoñczonym grupami hydroksylowymi
(HTPDMS). Zdaniem autorów materia³ pracuj¹cy w
obecnoœci wody wykazuje mniejszy opór œcierny; wraz
ze wzrostem prêdkoœci na powierzchni tworzy siê cienka
warstewka cieczy, pe³ni¹ca funkcjê œrodka smaruj¹cego.
Nawil¿anie wod¹ morsk¹ walca œcieraj¹cego powoduje
korozjê walca oraz zwiêkszenie chropowatoœci jego powierzchni, utrudniaj¹c tworzenie siê warstewki smaruj¹cej [20]. W wyniku zdyspergowania w elastomerze PU
mikrosfer UHMWPE, wspó³czynnik tarcia maleje. Podczas œcierania próbki z prêdkoœci¹ powy¿ej 0,5 m/s na
jej powierzchni tworzy siê film wodny, a ciep³o wytwarzane w wyniku tarcia absorbowane jest przez przep³ywaj¹c¹ wodê [25].
Song i wspó³pracownicy badali natomiast w³aœciwoœci trybologiczne poliuretanów nape³nionych
TiNTs-HDI, zanurzonych w wodzie i w oleju przez 10,
20, 30, 40, 50 i 60 dni. Próbki zanurzone w oleju charakteryzowa³y siê ni¿szym wspó³czynnikiem tarcia w porównaniu z próbkami zanurzonymi w wodzie niezale¿nie od czasu przebywania materia³u w cieczach. Wyd³u¿enie czasu ekspozycji próbek w wodzie spowodowa³o
wzrost wspó³czynnika tarcia o 25%. Absorbowana przez
materia³ woda penetrowa³a w g³¹b materia³u. Pêcznienie
warstwy wierzchniej zwiêksza³o wytrzyma³oœæ na œcina-
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nie, a tym samym zwiêksza³o wspó³czynnik tarcia. Natomiast wraz zwyd³u¿eniem czasu zanurzenia próbek w
oleju wartoœæ wspó³czynnika tarcia nie ulega³a wyraŸniej
zmianie. Olej nie wnika³ w g³¹b materia³u, a pe³ni³ g³ównie rolê œrodka smaruj¹cego [13].

4. Wnioski
W³aœciwoœci trybologiczne materia³ów polimerowych s¹ analizowane zgodnie z zalecanymi normami,
jak i za pomoc¹ nowych metod badawczych. Nowe metody ró¿ni¹ siê od metod zalecanych przez normy nie tylko
rodzajem aparatury u¿ywanej do przeprowadzania pomiarów i rozmiarami próbek badanych materia³ów, ale
tak¿e wielkoœciami (jednostkami), w jakich podawany
jest wynik pomiaru.
W³aœciwoœci trybologiczne poliuretanów, pomimo
ich dobrej pozycji w stosunku do innych polimerów, s¹
nadal modyfikowane. Jedn¹ z metod polepszenia w³aœciwoœci trybologicznych jest wprowadzenie do materia³u
polimerowego odpowiedniego nape³niacza. Inn¹ metod¹
jest osadzanie warstw polimerowych na powierzchni polimeru. Modyfikacjê w³aœciwoœci trybologicznych syntezowanych poliuretanów mo¿na osi¹gn¹æ równie¿ poprzez zmianê udzia³u wagowego poszczególnych reagentów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na w³aœciwoœci trybologiczne
(nie tylko poliuretanów) wp³ywa tak¿e œrodowisko pracy
materia³u oraz parametry uk³adu trybologicznego, np.
prêdkoœæ œcierania próbki.
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