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The physical and mechanical properties of rocks (i.e., compressive strength, tensile

strength, workability, or compactness) are often taken into account during the selection

of a mining method and type of mining machine as well as the mining tools themselves.

However, one of the main reasons for the abrasive wear of mining picks is the abrasive-

ness of rocks, which is seldom taken into consideration because there is lack of unam-

biguous and proven methods for its determination.

The article presents the research plan and methodology, the stand for testing the abrasiv-

ity of rocks, the course of conducting preliminary tests as well as the statistical treatment

of the results using the Statistica program, and determining the final values of the input

variables in the basic research. The method has been developed taking into account

rock abrasivity when selecting and forecasting the wear of mining tools.
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analysis, mining tools, abrasive wear

http://dx.doi.org/10.7494/miag.2018.3.535.17

MINING – INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING No. 3 (535) 2018

�� ������� ����

Knowledge of the physical and mechanical proper-
ties of rocks is of great importance in the design and
implementation of all engineering projects in mining
and underground construction. It is necessary to eval-
uate the stability of the rock mass in the vicinity of ex-
cavations and provide conditions for the safe use of
the excavations and safe work [1]. Physical-mechanical
parameters should also be considered as the basis for
choosing the method of mechanical mining. This ex-
pertise allows us to evaluate the usefulness of rocks as
well as assess the behavior of rocks during the mining
process [2].

An element that is in direct contact with the mined
rock during extraction work is the cutting pick. As
a result of the mining process, the tools are subjected
to excessive wear, most often by abrasion. Their wear
can have very serious consequences, among which are
changes in the geometrical shape of the pick, losses in
its weight, a loss of its cutting capacity, frequent pick
replacement, shortening the working time of the min-

ing machine, reduced efficiency, and increased ener-
gy consumption and mining costs [3, 4].

When selecting mining tools, various aspects are
taken into account among other geological properties
as well as the physical and mechanical properties of
the rocks, where the most commonly considered pa-
rameters are uniaxial compression strength, uniaxial
tensile strength, compactness, and workability. It is
also necessary to choose the right material and con-
struction of the picks so that their durability is as
great as possible with the parameters given as well
as the cutting process conditions [3, 4].

When selecting mining tools, the abrasivity of
rocks is very rarely taken into account. This is due to
the lack of a clearly defined method of its determi-
nation. The only commonly known test method for
identifying a rock’s abrasivity is the Cerchar Abrasiv-
ity Index (CAI) [5, 6]. This test is used by the Sandvik
company; however, the test results are a company
secret. Often, the rock abrasivity testing methods are
confused with rock abrasiveness testing methods,
as described in publication [3].



18 K. Mucha, K. Krauze

In connection with all of the above, a new rock
abrasivity test method has been developed (which is
described in this article).
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The abrasivity of rocks is determined using abra-
sivity index Wz. The formula of its determination is
based on the evaluation of the durability of the cut-
ting picks. Under industrial conditions, the durability
of cutting picks is usually defined as the ratio of the
number of replaced picks to the weight or volume of
the extracted material. Most frequently, it is the num-
ber of worn picks necessary to obtain 1000 Mg or
1000 m3 of extracted material. However, under labo-
ratory conditions, the wear rate (durability) of picks
is most effectively determined on the basis of the loss
of their weight in relation to the volume of the rock
specimen extracted [4]. On this basis, the abrasivity
index is defined as the ratio of the loss weight of the
model steel pin to the weight loss of the tested rock
sample (1).

pa
z

pi

M
W

M
=  (1)

where:
Wz – abrasivity index [–],

Mpi – weight loss of the rock sample [g],
Mpa – weight loss of the steel pin [g],

pa pab paaM M M= − (2)

where:
Mpab – steel pin weight before test [g],
Mpaa – steel pin weight after test [g],

pi pib piaM M M= − (3)

where:
Mpib – rock sample weight before test [g],
Mpia – rock sample weight after test [g].

The method of determining the abrasivity index
has forced the design and construction of a laborato-
ry test stand (Fig. 1). The test stand has a drive unit
that carries out rotational movement of the steel pin
at a constant speed. On the shaft of the gearmotor,
there is a holder in which a steel pin is fixed. Together
with the rock sample, they form an abrasive pair (Fig. 2).

The steel pin is constantly pressed against the face of
the rock sample by means of a gravitational holding-
down system with the weights. A detailed description
of the test stand has been presented in publication [7].

Fig. 1. Test stand for determining rock abrasivity:

1 – drive unit, 2 – steel pin, 3 – holder of steel pin,

4 – rock sample, 5 – holder of rock sample, 6 – gravitational

holding-down system, 7 – sliding system, 8 – supporting

frame, 9 – control panel

Fig. 2. View of abrasive pair
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The first important step in the research is to raise
a research problem that requires a solution through
experimentation and a description of the research
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object. The goal of each type of experimental re-
search is to obtain information on the relationship
between the input (set parameters) and output vari-
ables (wanted parameters). This type of relationship
is usually represented as an approximating function
of a research object [8, 9].

Characteristics of the research object lie in deter-
mining a set of input and output variables. This stage
of research is of key importance, as the errors con-
nected with the inaccurate recognition of the re-
search object may result in obtaining a lack-of-fit
model as well as a loss of money and time. It is there-
fore important to become familiar with the topic,
which is described in article [3].

In the preliminary research described in this arti-
cle, the main goal was to determine the form of the
functions for three different rock samples and then
calculate the values of the input variables that stay
unchanged in the basic research. Abrasivity index Wz

is an output variable, whereas the input variables are
as follows:

– feed force of the steel pin to the rock sample Pd

[N],
– rotational speed of the steel pin n [rpm],
– time of single test t [min].

The subject of the research are two types of natural
rocks (sandstone and porphyry) as well as concrete
(shown in Fig. 3).

Fig. 3. View of prepared samples for tests:

1 – sandstone, 2 – concrete, 3 – porphyry

The selection of such a set of samples was condi-
tioned by different physico-mechanical properties
and diversified mineralogical and chemical composi-
tion. Particular attention is paid to the value of unia-
xial compression strength. Sandstone is a rock with
high strength and has good abrasive properties due

to its high silica (SiO2) content. Porphyry is a rock
with medium strength and also has good abrasive
properties due to its silica (SiO2) content. On the
other hand, C16/20 concrete was selected for artifi-
cial samples to obtain samples with low compressive
strength and additionally basalt aggregate was added
in order to check whether the inclusions would chip
or not.

Table 1

Uniaxial compressive strength and percentage

content of silica (SiO2) in tested samples
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 In order to reduce the workload and time con-
sumption, the scope of the research is most often nar-
rowed by eliminating input variables or reducing the
number of input variables [8]. The best solution is to
apply the proper design of the experiment. One of its
greatest advantages is the ability to obtain measur-
able effects by reducing the work needed to conduct
an experiment; it also reduces time consumption.
However, the choice of the design of the experiment
depends on the purpose and specificity of the type of
research. Using the theory of the experiment, one
should choose a design of an experiment that meets
the basic criteria of informativity, realizability, and
efficiency [8–10].

As mentioned before, there are three input vari-
ables and one output variable in the case of the de-
scribed research. Assuming nonlinear functional re-
lationships between the input and output variables,
a test is carried out for five intermediate values. It is
assumed that, for the first variable (which is the Pd

feed force), the variation range is 150–350 N. For the
second variable, the rotational speed of steel pin n

varies between 20–55 rpm, and for the third (time
of single test t), the range is 4–12 min.

Sample 

Uniaxial 

compressive 
strength   

Rc [MPa] 

Content  
of silica SiO2 

[%] 

Sandstone 100–110 27.7 

Porphyry 32–53 21.9 

Concrete 20–25 15.2 
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Due to the high efficiency, the ability to describe
nonlinear models of the research object and at the
same time the compositionality (that is, the ability to
verify the linear model), Hartley’s test (PS/DS-P:Ha3)

based on a hypersphere has been selected. It is a test
that belongs to the static determined and polyselec-
tive tests for three input variables in which five differ-
ent values are used for each input variable [9].

The basic principle of creating polyselective tests is
the deliberate selection of a combination of input
variables (in the previously assumed range) in such
a way that it is possible to obtain the required scientif-
ic information with a limited workload; that is, with
a relatively small number of measurements [9, 10].
The Statistica program is very helpful at this stage of
the research. It enables the generation of various
types of design of experiments thanks to the Design &

Analysis of Experiments Startup Panel [11].
The choice of a polyselective test significantly reduc-

es the number of necessary single tests as related to
the full factorial design. As be seen in Table 2, the
combinations of values of input variables from Num-
bers 11 through 14 show the same combination of input
variables. Repetition of the experiment for these com-
binations is necessary to determine the errors of the
assumed approximating function of a research object.

Table 2

Combinations of values of input variables applied

during preliminary research in Hartley’s test

Unfortunately, after doing the tests for the deter-
mined design of the experiment and carrying out
the statistical analysis of the tests results, it is found
that the designated functions of the research object
for each tested sample are a lack-of-fit as related to
the measurement results. Additional tests are carried
out for several other designs of the experiments; how-
ever, each time too few measurements are obtained,
thus attaining an inaccurate function describing the
research object. In connection with all of the above,
the need arises to use a full factorial design.
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The choice of a full factorial design is associated
with a large amount of work and is excessively time-
consuming. Due to the cognitive character of the re-
search, the range of variability of the input variables
is expanded for the full factorial design as related to
the previously mentioned designs of the experiments.
It has been decided to obtain a greater amount of
data in order to determine a more precise approxi-
mating function of a research object. The ranges of
variation and the values tested for the full factorial
design are presented in Table 3. The input variables’
values are chosen symmetrically for each range of
the variations. Such a selection is necessary to accu-
rately reflect the character of the variability of the in-
put variables for the research result [9, 12].

Table 3

Ranges of variation and selected values

of input variables

The combinations of the values of the input vari-
ables accepted for the individual tests are determined
by the full factorial design. Having three input vari-
ables with four test values each means that 64 single
tests (4 × 4 × 4) have to be carried out for each sam-
ple. For the three rocks, the total number of single
tests is 192. Due to the large amount of data, individ-
ual treatments of the full factorial design are not in-
cluded in this article.

Hartley’s test 
treatments 

Feed 
speed  

Pd 

Rotational 
speed  

n 

Single  
test time  

t  

1 192 27 10 

2 308 27 6 

3 192 48 6 

4 308 48 10 

5 150 37 8 

6 350 37 8 

7 250 20 8 

8 250 55 8 

9 250 37 4 

10 250 37 12 

11 250 37 8 

12 250 37 8 

13 250 37 8 

14 250 37 8 

Input 
variables 

Feed force 

Pd [N] 
Rotational  

speed n [rpm] 
Single test 

time t [min] 

Ranges  
of variation 

100–400 10–65 2–15 

Selected  
values  

100, 200, 
300, 400 

10, 30, 50, 65 2, 5, 10, 15 
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The tests are carried out on a laboratory test stand
for determining rock abrasivity (described in the sec-
ond chapter) according to the following research plan:

– preparation of rock samples and measurement of
their weight,

– preparation of steel pins for testing and
measuring their weight,

– fixing the steel pin and rock sample in the holders
on the test stand,

– setting the test time and rotational speed of the
steel pin on the control panel,

– setting the feed force of the rock sample to the
steel pin by means of a gravitational holding-down
system with weights,

– carrying out the test,
– releasing the feed force,
– dismantling the steel pin and measuring its weight,
– dismantling the rock sample and measuring its

weight,
– calculation of the weight loss of the steel pin and

rock sample,
– determination of abrasivity index Wz.

In addition to the abrasivity index Wz values for
each combination of input values, the carried-out
tests enable us to obtain many other valuable
conclusions, including the following:

– a test time of 2 minutes is too short, while a feed
force of a steel pin to a rock sample of 100 N and
a rotational speed of 10 rpm are both too small to
obtain a measurable wear of a steel pin with the
necessary accuracy of 0.01 grams,

– a rotational speed of a steel pin at 65 rpm and
a feed force of 400 N (independent of the time
of a single test) cause it to heat up, consequently
leading up to the high-temperature sliding wear of
a steel pin and even its melting.

Based on the above observations, the treatments
with these input values and, thus, the values of abra-

sivity index Wz, are not taken into account in the anal-
ysis of the results.
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Having determined the abrasivity indices for all
treatments of full factorial design, an analysis of the
research results is performed to determine the func-
tions of the research object for each sample.

Predetermined significance level p is 0.05 in all
simulations; this is a value usually accepted in techni-
cal experimental studies [8–12].

The first step in the analysis of the results is to
check if the variance is homogenous. This is a prereq-
uisite condition. The lack of homogeneity of the vari-
ance enables a search for the functions of the research
object. The homogeneity of variance is carried out
with the Brown–Forsythe test with the Statistica pro-
gram using the Basic Statistics and Tables module
(One-way ANOVA). If the test gives non-statistically
significant results (p = 0.05), then the null hypothesis
should be accepted [8]. As can be seen in Figure 4,
significance level p is higher than 0.05 for all three
tested rocks; hence, the variance is homogenous.

Before determining the functions of the research
object, it is also checked whether the influence of the
input variables on the output variable is significant
or not. The verification is carried out with the F-test
(Fisher’s test) using the Basic Statistics and Tables

module (One-way ANOVA, Analysis of Variance). The
obtained values of significance level p lower than 0.05
indicate a noteworthy influence of the input variables
on the output variable.

The analysis of variance (Fig. 5) carried out using
the F-test showed a significant effect of the feed
force, rotational speed, and test time on the abrasivity
index value for all three tested rock samples.

Fig. 4. Results of Brown–Forsythe test for all three tested rocks
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When analyzing the results, the value of Pd is divid-
ed by 10 to minimize numeric errors. Next, the form
of the function describing the empirical dependen-
ce (4) for each of the examined rocks is determined.
A preliminary comparison of the degree of adequacy
of the various forms of the approximation functions
describing dependence (4) resulted in the selection
of the form of the function as a second-degree poly-
nomial with double interactions (5).

Wz = f (Pd, n, t) (4)

2 2
0 1 1 2 2 3 3 11 1 22 2

2
33 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3

z b b x b x b x b x b x

b x b x x b x x b x x

= + + + + + +

+ + + + (5)

The number of unknowns bj of the proposed ap-
proximation polynomial is 10 and is smaller than the
number of treatments of the full factorial design,
which fulfills the necessary condition due to the crite-
rion of informativity [7]. The bj constants are calculat-
ed with the quasi-Newton estimation method using
the Statistica program.

On the basis of an analysis of the coefficients of sig-
nificance bj carried out using the Student t-test, the
rejected coefficients are considered non-significant
(with a significance level of 0.05). The Advanced
Linear/Nonlinear Models module (Nonlinear Estima-
tion, User-Specified Regression) is used. The significance
coefficients are marked in red (Fig. 6). Then, it is re-
quired to remove the components with non-significant

coefficients from the polynomial and regenerate the
new coefficients of the equation so that all of them are
marked in red (all considered significant).

An example of the results for sandstone is present-
ed in Figure 6. In the same way, the analysis of signif-
icance is also carried out for porphyry and concrete.
The approximating functions for the three tested rocks
are as follows:

– sandstone:

1

2 3 2

3.67 0.66

0.2 0.03 3 10−

= − + ⋅ +

+ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅

z

d d

W t

P t P
(6)

– concrete:

2

2 3 2

2.45 0.3

0.17 0.014 3.3 10−

= − + ⋅ +

+ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅

z

d d

W t

P t P

(7)

– porphyry:

3

3 2 4 2

4 2 3

3 4

6.8 10 2.6 10

7.2 10 1.6 10

4.3 10 8.7 10

− −

− −

− −

= − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

z

d

d d

W t n

P t n

t P n P

(8)

where:
Wz – abrasivity index [–],

t – time of single test [min],
n – rotational speed of the steel pin [rpm],

Pd – feed force of the steel pin to the rock
sample [N].

Fig. 5. Results of F-test for all three tested rocks

Fig. 6. Elimination of non-significant coefficients in Statistica program on example of sandstone test results
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After removing the non-significant coefficients in
each designated function, the adequacy of the re-
search object function for the test results is checked.
The adequacy is verified with the use of the χ2 (chi-
-square) test. The achieved significance level p is 0.120
(average value); it is greater than 0.05, which proves
that the obtained functions are adequate in relation
to the test results. In addition, correlation ratio R for
the designated functions are also checked. For sand-
stone, this is R = 0.92; for porphyry – R = 0.90; and
for concrete – R = 0.81 (Fig. 7).

Fig. 7. Correlation ratios for designated functions

Then, from Equations (6), (7), and (8), simulta-
neous equations (9) are arranged and solved using
the MATLAB program in order to obtain the final
values of the input variables Pd, n, and t. Each equa-
tion is compared to the maximum value of abrasivity
index Wz, which is obtained during the tests in order
to determine the minimum values of the input vari-
ables at which the steel pin has the greatest wear.

2 3 2

2 3 2

3 2 4 2 4 2 3

3 4

3.67 0.66 0.2 0.03 3 10 3.0

2.45 0.3 0.17 0.014 3.3 10 1.4

6.8 10 10 10 10

4.3 10

2.6 7.2 1.6

0 1.7 1 78 .

t n

−

−

− − − −

− −

− + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ =

− + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ =

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪ − ⋅

+ ⋅ ⋅ ⋅ +

− + ⋅ ⋅ +
⎪
⎪ =⎩ ⋅ ⋅ ⋅

d d

d d

d

d d

t P t P

t P t P

t n P

t P n P

(9)

After solving the above simultaneous equations,
the following values of the input variables are ob-
tained: test time t = 7.88 min; rotational speed
n = 50.37 rpm; and feed force of the steel pin to the
rock sample Pd = 30.48 N.

As previously mentioned, the Pd force value is di-
vided by 10 to reduce numerical errors. Therefore,
the next step is to carry out check tests for the three
tested rocks with the following values of input vari-
ables: t = 8 min, n = 50 rpm, and Pd = 300 N.

Then, tests are carried out for the designated input
variables for the three tested rocks. Five replicates are
made for each rock to check the repeatability of the
results; these results are summarized in Table 4. In ad-
dition to each of the determined equations, the calcu-
lated input variables are substituted and obtained:
for sandstone:

1

2 3 2

3.67 0.66 8 0.2 35

0.03 8 3 10 35 3.0−

= − + ⋅ + ⋅ −

+ ⋅ − ⋅ ⋅ =

zW
(10)

for concrete:

2

2 3 2

2.45 0.3 8 0.17 35

0.014 8 3.3 10 35 1.0−

= − + ⋅ + ⋅ −

+ ⋅ − ⋅ ⋅ =

zW
(11)

for porphyry:

3

3 2 4 2

4 2 3

3 4

6.8 10 8 2.6 10 50

7.2 10 35 1.6 10 8 50

4.3 10 8 35 8.7 10 50 35 1.4

− −

− −

− −

= − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =

zW

(12)

While analyzing the values of abrasivity index Wz

from Table 4, it can be seen that the test results are
almost identical to those obtained from the equa-
tions. This means that the selected approximating
functions have been well-fitted, describing the object
of research thoroughly.

As previously mentioned, the steel pin melts in
several single tests. A too-high temperature of the
steel pin may change the material properties of
the steel and lead to thermal wear. Due to this, the
temperature of the steel pin for each single test from
Table 4 is checked by the thermal imaging came-
ra for the determined values of the input variables.

No. Pd [N] n [rpm] t [min] 
Wz 

(sandstone) 
Wz 

(concrete) 
Wz  

(porphyry) 

1 3.2 1.0 1.4 

2 3.0 1.1 1.3 

3 3.0 1.1 1.3 

4 3.1 1.0 1.3 

5 

350 50 8 

2.9 1.1 1.4 

Average value from test 3.1 1.1 1.3 

Value form equations 3.0 1.0 1.4 

Table 4

Comparison of test results for three rocks for designated input variables
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As shown in Figure 8, the maximum temperature of the
steel pin fluctuates between 55–70°C regardless of rock
sample type. Such a temperature neither makes the
steel pin heat up too much nor shows a greater influ-
ence of heating wear on the abrasive wear [13, 14].

Fig. 8. Thermographic images of maximum temperature

pattern during tests: a) sandstone; b) porphyry; c) concrete
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Carrying out preliminary research and statistical
analysis of the results allowed us to verify the assump-
tions and make corrections in the research plan and
methodology. The choice of a full factorial design
allowed us to maintain a satisfactory accuracy in
the determination of the approximating function of
the interrelations between the input variables and the
output variable. The most important goal was to de-
termine the final values of the input variables: a feed
force of the steel pin to the rock sample equal to
300 N, a rotational speed of steel pin equal to 50 rpm,
and a test time of 8 minutes.

The next step will be to carry out basic research for
different types of rocks. These will include limestone,
dolomite, granite, marble, metal ores, various types
of sandstone, and basalt (among others).
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Właściwości fizykomechaniczne urabianej skały, takie jak wytrzymałość na ściskanie,

wytrzymałość na rozciąganie, urabialność czy zwięzłość, bardzo często są uwzględniane

przy doborze sposobu urabiania, rodzaju maszyny urabiającej, jak i samych narzędzi

urabiających. Jednakże bardzo rzadko uwzględnia się jedną z głównych przyczyn zuży-

cia ściernego noży kombajnowych, jaką jest ścierność skał, gdyż brak jest jednoznacznej

i sprawdzonej metody jej określania.

W artykule przedstawiono plan i metodykę badań, stanowisko do badania ścierności

skał, przebieg przeprowadzenia badań wstępnych oraz statystyczne opracowanie wyni-

ków za pomocą programu Statistica i ustalenie ostatecznych wartości wielkości wejścio-

wych w badaniach zasadniczych. Metoda została opracowana w aspekcie uwzględnia-

nia ścierności skał przy doborze i prognozowaniu zużycia narzędzi urabiających.

Słowa kluczowe: ścierność skał, plan doświadczenia, badania laboratoryjne, analiza

statystyczna, narzędzia urabiające, zużycie ścierne

MINING – INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING No. 3 (535) 2018
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Znajomość właściwości fizykomechanicznych skał
odgrywa ważną rolę przy projektowaniu i wykonywa-
niu wszelkich przedsięwzięć inżynierskich w górnic-
twie i w budownictwie podziemnym. Jest ona niezbęd-
na do oceny stateczności górotworu w sąsiedztwie
wyrobisk oraz zapewnienia warunków bezpiecznego
użytkowania wyrobisk i bezpiecznej pracy [1]. Para-
metry fizykomechaniczne należy również uznać za
podstawę wyboru sposobu mechanicznego urabiania.
Ich znajomość pozwala ocenić przydatność skał, a także
umożliwia ocenę zachowania materiału skalnego
podczas urabiania [2].

Nóż skrawający podczas eksploatacji jest elemen-
tem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą
calizną.  Podczas urabiania dochodzi do jego zużycia,
najczęściej przez ścieranie. Zużycie noży niesie za
sobą bardzo poważne konsekwencje, wśród których
można wymienić: zmiany geometrii i kształtu noża,
ubytek ich masy, utratę zdolności skrawających, czę-
ste wymiany noży, skrócenie dyspozycyjnego czasu
pracy maszyny urabiającej, zmniejszenie wydajności,
wzrost energochłonności i kosztów wydobycia [3, 4].

Przy doborze narzędzi urabiających uwzględnia
się różne aspekty, między innymi właściwości geolo-
giczne, właściwości fizykomechaniczne skał, gdzie
najczęściej branymi pod uwagę parametrami są wy-
trzymałość na jednoosiowe ściskanie oraz na jedno-
osiowe rozciąganie, zwięzłość czy urabialność. Należy
również dobrać odpowiedni materiał i konstruk-
cję noży, tak aby przy danych parametrach i warun-
kach procesu skrawania ich trwałość była jak najwięk-
sza [3, 4].

Podczas doboru narzędzi urabiających bardzo
rzadko bierze się pod uwagę ścierność skał. Jest to
spowodowane brakiem jednoznacznie określonej me-
tody jej wyznaczania. Jedyną powszechnie znaną
metodą badania ścierności skał jest wyznaczenie
wskaźnika CAI w teście ścierności Cerchar [5, 6].
Metoda ta wykorzystywana jest przez firmę Sandvik,
jednakże wyniki badań są tajemnicą firmy. Często
metody określania ścierności skał są mylone z me-
todami badania ścieralności skał, co zostało opisane
w publikacji [3].

W związku z powyższym opracowano nową meto-
dę badania ścierności skał, którą opisano w niniej-
szym artykule.
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Ścierność skał jest określania za pomocą wskaźni-
ka ścierności Wz. Sposób jego wyznaczania oparto na
metodzie oceny szybkości zużycia noży skrawających.
W warunkach przemysłowych ich trwałość określa się
zazwyczaj jako stosunek liczby zużytych noży do masy
lub objętości urobionego minerału. Najczęściej jest
to liczba noży zużytych na pozyskanie 1000 Mg lub
1000 m3 urobku. Natomiast w warunkach laboratoryj-
nych szybkość zużycia noża czy noży (trwałość) naj-
efektywniej można wyznaczyć przez ubytek masy
w stosunku do urobionej przez nóż czy noże objętości
próbki skalnej [4]. Na tej podstawie wskaźnik ścierno-
ści zdefiniowano jako stosunek ubytku masy wzorco-
wego stalowego próbnika do ubytku masy badanej
próbki skalnej (1).

pa
z

pi

M
W

M
= (1)

gdzie:
Wz – wskaźnik ścierności [–],

Mpi – ubytek masy próbki [g],
Mpa – ubytek masy próbnika [g],

gdzie:

pa pab paaM M M= − (2)

gdzie:
Mpab – masa próbnika przed badaniem [g],
Mpaa – masa próbnika po badaniu [g],

pi pib piaM M M= − (3)

gdzie:
Mpib – masa próbki przed badaniem [g],
Mpia – masa próbki po badaniu [g].

Sposób wyznaczania wskaźnika ścierności wymusił
zaprojektowanie i wykonanie stanowiska laboratoryj-
nego (rys. 1). Na stanowisku badawczym znajduje się
zespół napędowy realizujący ruch obrotowy próbnika
ze stałą prędkością obrotową. Na wale motoreduk-
tora zabudowany jest uchwyt, w którym zamocowany
jest nieruchomo stalowy próbnik. Wraz z próbką skal-
ną tworzą parę ścierną (rys. 2). Przedmiotowy prób-
nik jest stale dociskany do czoła próbki skalnej za po-
mocą grawitacyjnego układu docisku z obciążnikami.
Dokładny opis stanowiska został przedstawiony w pu-
blikacji [7].

Rys. 1. Stanowisko do badania ścierności skał: 1 – ze-

spół napędowy, 2 – próbnik, 3 – mocowanie próbnika,

4 – próbka skalna, 5 – uchwyt próbki skalnej, 6 – układ

docisku, 7 – układ przesuwu, 8 – konstrukcja nośna,

9 – panel sterujący

Rys. 2. Widok pary ściernej
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Pierwszym ważnym etapem badań jest postawienie
problemu badawczego wymagającego rozwiązania na
drodze doświadczalnej oraz charakterystyka obiektu
badań. Celem każdego rodzaju badań doświadczal-
nych jest uzyskanie informacji dotyczącej zależności
między wielkościami wejściowymi (parametry zada-
wane) a wielkościami wyjściowymi (wielkości poszu-
kiwane). Tego rodzaju zależność najczęściej przedsta-
wia się w postaci aproksymującej funkcji obiektu
badań [8, 9].
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Charakterystyka obiektu badań polega na ustale-
niu zbioru wielkości wejściowych i wyjściowych. Ten
etap badań ma kluczowe znaczenie, gdyż błędy zwią-
zane z niedokładnym rozpoznaniem obiektu badań
mogą skutkować uzyskaniem nieadekwatnego mode-
lu, a przede wszystkim stratą pieniędzy i czasu. Ważne
jest zatem odpowiednie rozeznanie tematu, które zo-
stało opisane w opracowaniu [3].

Głównym celem badań wstępnych opisywanych
w niniejszym artykule było wyznaczenie postaci funk-
cji dla trzech różnych próbek skalnych, a następnie
wyliczenie wartości wielkości wejściowych, które bę-
dą niezmienne w badaniach zasadniczych. Wartością
wyjściową jest wskaźnik ścierności Wz, natomiast wiel-
kościami wejściowymi są:

– siła docisku próbnika do próbki skalnej Pd [N],
– prędkość obrotowa próbnika n [obr/min],
– czas pojedynczej próby t [min].

Przedmiotem badań były dwa rodzaje skał natural-
nych (piaskowiec i porfir) oraz beton, które przedsta-
wiono na rysunku 3.

Rys. 3. Widok próbek przygotowanych do badań:

1 – piaskowiec, 2 – beton, 3 – porfir

Dobór takiego zestawu próbek był uwarunkowa-
ny różnymi właściwościami fizykomechanicznymi
i zróżnicowanym składem mineralogicznym i che-
micznym. Szczególnie zwrócono uwagę na wartość
wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie. Piaskowiec
należy do skał o dużej wytrzymałości i ze względu na
dużą zawartość SiO2 ma dobre właściwości ścierne.
Porfir należy do skał o średniej wytrzymałości i rów-
nież ma dobre właściwości ścierne ze względu na za-
wartość SiO2. Natomiast na próbki sztuczne dobrano
beton C16/20, aby otrzymać próbki o małej wytrzy-
małości na ściskanie i dodatkowo dodano kruszywo
bazaltowe, w celu sprawdzenia czy wtrącenia będą się
wykruszać.

Tabela 1

Wytrzymałość na ściskanie oraz procentowa

zawartość SiO2 w badanych próbkach

3� �*(4)
�'"#0
1$5�%"1.6,#%"

 Chcąc ograniczyć nakład pracy i czasochłonność,
najczęściej zawęża się zakres badań, eliminując wiel-
kości wejściowe lub zmniejszając liczbę wartości wielko-
ści wejściowych [8]. Najlepszym rozwiązaniem jest za-
stosowanie odpowiedniego planu doświadczenia. Jed-
ną z największych jego zalet jest możliwość uzyskania
wymiernych efektów w postaci zmniejszenia nakładów
pracy, potrzebnych na przeprowadzenie danego do-
świadczenia, jak również zmniejszenie nakładów czasu.
Jednakże wybór planu doświadczenia zależy od celu
i specyfiki danego rodzaju badań. Korzystając z teorii
eksperymentu, należy wybrać plan doświadczenia, któ-
ry będzie spełniał podstawowe kryteria informatyw-
ności, realizowalności oraz efektywności [8–10].

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku opisywa-
nych badań są trzy wielkości wejściowe i jedna wiel-
kość wyjściowa. Przyjmując nieliniowe zależności
funkcyjne pomiędzy wielkościami wejściowymi a wyj-
ściowymi, przyjęto przeprowadzenie badania dla pię-
ciu wartości pośrednich. Założono, że dla pierwszej
zmiennej, jaką jest siła docisku Pd, zakres zmienno-
ści wynosił 150–350 N. Dla drugiej zmiennej, czyli
prędkości obrotowej próbnika n zakres zmienności to
20–55 obr/min, dla trzeciej zmiennej – czasu pojedyn-
czej próby t zakres wynosił 4–12 min.

Ze względu na szczególną efektywność i możliwość
opisywania nieliniowych modeli obiektu badań, a przy
tym kompozycyjność, czyli możliwość weryfikacji
modelu liniowego, przyjęto plan Hartleya o oznacze-
niu PS/DS-P:Ha3 przy obszarze zmienności na hiper-
kuli (hK). Należy on do planów statycznych, zdeter-
minowanych, poliselekcyjnych dla trzech wielkości
wejściowych, w którym stosuje się pięć różnych war-
tości dla każdej wielkości wejściowej [9].

Próbka 
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Rc [MPa] 
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�����2  

[%] 

Piaskowiec 100–110 27,7 

Porfir 32–53 21,9 

Beton 20–25 15,2 
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Podstawową zasadą tworzenia planów poliselek-
cyjnych jest celowy dobór kombinacji wartości wiel-
kości wejściowych (w założonym uprzednio zakresie)
w taki sposób, aby istniała możliwość uzyskania wy-
maganej informacji naukowej przy ograniczonych na-
kładach pracy, czyli stosunkowo małej liczbie pomia-
rów [9, 10]. Pomocny na tym etapie badań był program
Statistica. Umożliwia on generowanie różnego rodza-
ju planów badań, dzięki modułowi „planowanie do-
świadczeń” [11].

Wybór planu poliselekcyjnego znacznie zmniejsza
liczbę koniecznych prób w stosunku do planu kom-
pletnego. Jak można zauważyć w tabeli 2, układy
planu od numeru 11 do numeru 14 przedstawiają te
same kombinacje wartości wielkości wejściowych. Po-
wtórzenie doświadczenia dla tych kombinacji jest nie-
zbędne w celu określenia błędów aproksymacji zało-
żonej funkcji obiektu badań.

Tabela 2

 Układy planu Hartleya obrazujące kombinację

wartości wielkości wejściowych podczas

badań wstępnych

Niestety po wykonaniu badań dla wyznaczonego
planu eksperymentu i przeprowadzeniu analizy staty-
stycznej wyników badań stwierdzono, że wyznaczone
funkcje obiektu badań, dla każdej badanej próbki,
są nieadekwatne w stosunku do wyników pomiarów.

Przeprowadzono dodatkowe badania dla kilku innych
planów eksperymentów, jednakże za każdym razem
uzyskiwano zbyt małą liczbę pomiarów, a tym samym
niedokładną funkcję opisującą obiekt badań. W związku
z powyższym wyniknęła potrzeba zastosowania jednak
planu kompletnego.
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Wybór planu kompletnego wiązał się z dużym na-
kładem pracy oraz był bardzo czasochłonny. Z uwagi
na poznawczy charakter badań dla planu kompletne-
go rozszerzono zakres zmienności wielkości wejścio-
wych w stosunku do wcześniej wspomnianych planów
eksperymentu. Zdecydowano się na to, aby uzyskać
większą ilość danych w celu wyznaczenia dokładniej-
szej funkcji aproksymującej obiektu badań. Zakresy
zmienności oraz badane wartości dla planu komplet-
nego zestawiono w tabeli 3. Zadawane wartości wiel-
kości wejściowych zostały wybrane symetrycznie dla
każdego zakresu zmienności. Taki dobór jest koniecz-
ny w celu najdokładniejszego odzwierciedlenia cha-
rakteru zmienności wielkości wejściowych na wynik
badania [9, 12].

Tabela 3

Zakresy zmienności oraz wybrane

wartości wielkości wejściowych

Kombinacje wartości wielkości wejściowych przy-
jęte do poszczególnych prób były określone przez
przyjęty kompletny plan doświadczenia. Przy trzech
wielkościach wejściowych i czterech wartościach ba-
danych dla każdej z nich łącznie wykonano 64 próby
(4 × 4 × 4). Dla trzech skał łącznie liczba pojedyn-
czych prób wyniosła 192. Ze względu na obszerną
ilość danych poszczególnych układów planu komplet-
nego nie umieszczono w niniejszym artykule.

Badania wykonano na stanowisku laboratoryjnym
do określania ścierności skał, które zostało opisane

��	��� 
planu 

Hartleya 
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Pd 
Obroty  

n  

Czas 

t  

1 192 27 10 

2 308 27 6 

3 192 48 6 

4 308 48 10 

5 150 37 8 

6 350 37 8 

7 250 20 8 

8 250 55 8 

9 250 37 4 

10 250 37 12 

11 250 37 8 

12 250 37 8 

13 250 37 8 

14 250 37 8 
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Pd [N] 

Obroty n 

[obr/min] 

Czas t 

[min] 

Zakres 
��������	� 

100–400 10–65 2–15 

Badane 

����	� 

100, 200, 
300, 400 

10, 30,  
50, 65 

2, 5,  
10, 15 
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w rozdziale drugim, zgodnie z następującym planem
badań:

– przygotowanie próbek skalnych oraz pomiar ich
mas,

– przygotowanie próbników do badań oraz pomiar
ich mas,

– zamocowanie próbnika i próbki skalnej w uchwytach
na stanowisku,

– ustawienie czasu badania oraz prędkości obrotowej
próbnika na panelu sterującym,

– zadanie siły docisku próbki skalnej do próbnika
za pomocą grawitacyjnego układu docisku z ob-
ciążnikami,

– wykonanie badania,
– zwolnienie siły docisku,
– demontaż próbnika i pomiar jego masy,
– demontaż próbki skalnej i pomiar jej masy,
– obliczenie ubytku masy próbnika i próbki skalnej,
– wyznaczenie wskaźnika ścierności Wz.

Przeprowadzone badania oprócz wartości wskaź-
nika ścierności Wz dla każdej kombinacji wartości
wejściowych, umożliwiły uzyskać wiele innych cen-
nych następujących wniosków:

– czas próby 2 min jest zbyt krótki, zaś siła docisku
próbnika do próbki skalnej 100 N oraz prędkość
obrotowa próbnika 10 obr/min są zbyt małe, aby
uzyskać mierzalne zużycie próbnika z dokładno-
ścią do 0,01 grama;

– prędkość obrotowa próbnika 65 obr/min oraz siła
docisku 400 N, niezależnie od czasu próby powo-
dują jego nagrzewanie się i w konsekwencji pro-
wadzi to do zużycia cieplnego próbnika, a nawet
jego odkształcenia plastycznego.

Na podstawie powyższych obserwacji układy z tymi
wartościami wejściowymi, a tym samym wartości
wskaźnika ścierności Wz nie były brane pod uwagę
przy przeprowadzaniu analizy wyników.
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Po wyznaczeniu wskaźników ścierności dla wszyst-
kich wyznaczonych układów planu kompletnego,
przeprowadzono analizę wyników badań w celu wy-
znaczenia funkcji obiektu badań dla każdej próbki.

We wszystkich analizach statystycznych przyjęto po-
ziom istotności p = 0,05. Jest to wartość zwykle przyjmo-
wana w technicznych badaniach doświadczalnych [8–12].

Pierwszym krokiem analizy wyników było spraw-
dzenie jednorodności wariancji. Jest to warunek
konieczny do spełnienia. Brak jednorodności warian-
cji uniemożliwia poszukiwanie funkcji obiektu ba-
dań. Jednorodność wariancji przeprowadzono testem
Browna–Forsythe’a z wykorzystaniem programu Sta-
tistica za pomocą modułu Statystyki podstawowe

i tabele (Przekroje, prosta ANOVA). Jeżeli test daje wy-
niki statystycznie nieistotne (p = 0,05), to należy przy-
jąć hipotezę o jednorodności wariancji [8]. Jak można
zauważyć na rysunku 4, dla wszystkich trzech bada-
nych próbek skalnych poziom istotności p jest większy
od 0,05, stąd jednorodność wariancji jest zachowana.

Przed wyznaczeniem funkcji obiektu badań sprawdzo-
no również, czy wpływ wielkości wejściowej na wielkość
wyjściową jest istotny. Weryfikację przeprowadzono
za pomocą testu F Snedecora (Fishera). Wykorzystano
moduł Statystyki podstawowe i tabele (Przekroje, prosta

ANOVA, Analiza wariancji). Uzyskane wartości pozio-
mu istotności p mniejsze od 0,05 świadczą o istotnym
wpływie wielkości wejściowych na wyjściowe.

Przeprowadzona analiza wariancji (rys. 5) z zasto-
sowaniem testu F wykazała istotny wpływ siły docisku,
prędkości obrotowej i czasu pojedynczej próby na
wartość wskaźnika ścierności dla wszystkich trzech
badanych próbek.

Podczas analizy wyników wartość zmiennej Pd po-
dzielono przez 10 w celu minimalizacji błędów nume-
rycznych. Następnie określono postać funkcji opisującej
zależność empiryczną (4) dla każdej z badanych skał.

Rys. 4. Wyniki testu Browna–Forsythe’a dla trzech badanych skał
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Wstępne porównanie stopnia adekwatności różnych po-
staci funkcji aproksymujących opisujących zależność (4),
zaowocowały wyborem funkcji w postaci wielomianu
drugiego stopnia z podwójnymi interakcjami (5).

Wz = f (Pd, n, t) (4)

2 2
0 1 1 2 2 3 3 11 1 22 2

2
33 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3

z b b x b x b x b x b x

b x b x x b x x b x x

= + + + + + +

+ + + +
(5)

Liczba niewiadomych bi zaproponowanego wielo-
mianu aproksymującego wynosi 10 i jest mniejsza od
liczby układów planu, co powoduje spełnienie warun-
ku koniecznego ze względu na kryterium informacyj-
ności planu [7]. Stałe bi obliczono metodą estymacji
quasi-Newtona przy użyciu programu Statistica.

Na podstawie analizy istotności współczynników bi,
przeprowadzonej przy wykorzystaniu testu t-Studenta,
dokonano odrzucenia współczynników uznanych za nie-
istotne, przy poziomie istotności 0,05. Wykorzystano
moduł Zaawansowane modele liniowe i nieliniowe (Esty-

macja nieliniowa, Regresja użytkowania). Współczynniki
istotne program zaznacza kolorem czerwonym (rys. 6).
Następnie z wielomianu usunięto składowe ze współczyn-
nikami nieistotnymi i ponownie wygenerowano współ-
czynniki równania, tak aby wszystkie były zaznaczone
kolorem czerwonym (czyli wszystkie uznane za istotne).

Na rysunku 6 przedstawiono przykład wyników dla
piaskowca. W ten sam sposób analizę istotności prze-
prowadzono również dla porfiru i betonu. Funkcje
aproksymujące dla trzech badanych skał są następujące:

– piaskowiec:

1

2 3 2

3,67 0,66

0,2 0,03 3 10−

= − + ⋅ +

+ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅

z

d d

W t

P t P

(6)

– beton:

2

2 3 2

2,45 0,3

0 ,17 0,014 3,3 10−

= − + ⋅ +

+ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅

z

d d

W t

P t P

(7)

– porfir:

3

3 2 4 2

4 2 3

3 4

6,8 10 2,6 10

7 ,2 10 1,6 10

4,3 10 8,7 10

− −

− −

− −

= − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

z

d

d d

W t n

P t n

t P n P

(8)

gdzie:
Wz – wskaźnik ścierności [–],

t – czas próby [min],
n – prędkość obrotowa próbnika [obr/min],

Pd – siła docisku próbnika do próbki skalnej [N].

Rys. 5. Wyniki analizy wariancji testem F dla trzech badanych skał

Rys. 6. Eliminacja współczynników nieistotnych w programie Statistica na przykładzie wyników badań piaskowca
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Po usunięciu współczynników nieistotnych w każdej
wyznaczonej funkcji sprawdzono adekwatność funkcji
obiektu badań dla wyników pomiarów. Weryfikację
adekwatności przeprowadzono testem χ2 (chi-kwadrat).
Uzyskany poziom istotności p wyniósł 0,120 (średnio)
i był on większy od 0,05, co świadczy, że otrzymane
funkcje są adekwatne w stosunku do wyników pomia-
rów. Dodatkowo sprawdzono również współczynniki
korelacji R dla wyznaczonych funkcji. Dla piaskowca
wyniósł on R = 0,92, dla porfiru R = 0,90, a dla beto-
nu R = 0,81 (rys. 7).

Rys. 7. Współczynniki korelacji

dla wyznaczonych funkcji

Następnie z funkcji (6), (7), (8) ułożono układ rów-
nań (9) i rozwiązano go za pomocą programu Matlab
w celu otrzymania ostatecznych wartości wielkości
wejściowych Pd, n i t. Każde równanie przyrównano do
maksymalnej wartości wskaźnika ścierności Wz, jaką
otrzymano podczas badań, w celu wyznaczenia mini-
malnych wartości wielkości wejściowych, przy których
można uzyskać największe zużycie próbnika.
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Po rozwiązaniu powyższego układu równań otrzy-
mano następujące wartości wielkości wejściowych,
tj. czas próby t = 7,88 min, prędkość obrotowa prób-
nika n = 50,37 obr/min oraz siła docisku próbnika do
próbki skalnej Pd = 30,48 N.

Jak wcześniej wspomniano, wartości siły Pd po-
dzielono przez 10 w celu zmniejszenia błędów nume-
rycznych. Stąd kolejnym etapem było przeprowadze-
nie badań sprawdzających dla trzech badanych skał
z następującymi wartościami wielkości wejściowych:
t = 8 min, n = 50 obr/min, Pd = 300 N.

Następnie wykonano badania sprawdzające dla
wyznaczonych wielkości wejściowych dla trzech bada-
nych skał. W przypadku każdej skały wykonano pięć
powtórzeń w celu sprawdzenia powtarzalności wyni-
ków. Wyniki zestawiono w tabeli 4. Dodatkowo do
każdego z wyznaczonych równań podstawiono wyli-
czone wartości wejściowe i otrzymano:

– dla piaskowca:

1

2 3 2

3,67 0,66 8 0,2 35

0,03 8 3 10 35 3,0−

= − + ⋅ + ⋅ −

+ ⋅ − ⋅ ⋅ =

zW
(10)

– dla betonu:

2

2 3 2

2,45 0,3 8 0,17 35

0,014 8 3,3 10 35 1,0−

= − + ⋅ + ⋅ −

+ ⋅ − ⋅ ⋅ =

zW
(11)

– dla porfiru:

3
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4 2 3

3 4
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7,2 10 35 1,6 10 8 50
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− −
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+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
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zW

(12)

Analizując wartości wskaźnika ścierności Wz z ta-
beli 4, można zauważyć, że wyniki badań są prawie
identyczne z tymi otrzymanymi z równań. Oznacza
to, że funkcja aproksymująca została dobrze dobrana
i dokładnie opisuje obiekt badań.

Jak wcześniej wspomniano, w przypadku kilku prób
dochodziło do odkształcenia plastycznego stalowego
próbnika. Zbyt duża temperatura próbnika może po-
wodować zmianę właściwości materiałowych stali oraz
prowadzić do zużycia cieplnego próbnika. Ze względu
na to dla wyznaczonych wartości wielkości wejścio-
wych za pomocą kamery termowizyjnej sprawdzono
temperaturę próbnika dla każdej próby z tabeli 4.

Lp. Pd [N] n [obr/min] t [min] 
Wz 

(piaskowiec) 
Wz 

(beton) 
Wz  

(porfir) 

1 3,2 1,0 1,4 

2 3,0 1,1 1,3 

3 3,0 1,1 1,3 

4 3,1 1,0 1,3 

5 

350 50 8 

2,9 1,1 1,4 

�������������	
��������� 3,1 1,1 1,3 

����	
���������� 3,0 1,0 1,4 

Tabela 4

Zestawienie wyników badań trzech skał dla wyznaczonych wielkości wejściowych
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Jak widać na rysunku 8, niezależnie od rodzaju prób-
ki, maksymalna temperatura próbnika oscyluje w gra-
nicach 55–70°C. Taka temperatura nie powoduje zbyt
dużego nagrzewania się próbnika ani większego wpły-
wu zużycia cieplnego nad zużyciem ściernym [13, 14].

Rys. 8. Obrazy termograficzne rozkładu

maksymalnej temperatury podczas badań:

a) piaskowca; b) porfiru; c) betonu

:� �$1�0;$�"#%,

Przeprowadzenie badań wstępnych oraz statystycz-
ne opracowanie wyników pozwoliło na zweryfiko-
wanie założeń oraz wniesienie poprawek do planu
i metodyki badań. Wybór planu kompletnego pozwo-
lił zachować zadowalającą dokładność wyznaczenia
funkcji aproksymującej wzajemne zależności pomię-
dzy wielkościami wejściowymi i wielkością wyjściową.
Osiągnięto najważniejszy cel, jakim było ustalenie
ostatecznych wartości wielkości wejściowych: siły do-
cisku próbnika do czoła próbki skalnej równej 300 N,

prędkości obrotowej próbnika równej 50 obr/min
oraz czasu badania wynoszącego 8 min.

Następnym krokiem będzie przeprowadzenie ba-
dań zasadniczych dla różnych typów skał. Będą to
między innymi wapień, dolomit, granit, marmur, rudy
metali, różne rodzaje piaskowców i bazalt.
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