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I WSTĘP 
 

Postęp cywilizacyjny i związane z nim wydłuŜenie średniego czasu Ŝycia człowieka 

powoduje, Ŝe materiały dla medycyny w wielu przypadkach muszą charakteryzować się 

podwyŜszoną trwałością w środowisku biologicznym. Działanie na implanty napręŜeń 

mechanicznych i obecność płynów ustrojowych moŜe przyspieszać ich degradację 

jednocześnie zmieniając stabilność i trwałość. W szczególności w przypadku implantów do 

zespalania kości naleŜy uwzględnić występujący złoŜony stan obciąŜeń, tj. obciąŜeń 

zarówno o charakterze statycznym działających w określonym czasie, jak równieŜ obciąŜeń 

o charakterze cyklicznym. Dodatkowo od materiałów tych wymaga się, aby pod wpływem 

obciąŜeń nie wykazywały zbyt wysokich odkształceń prowadzących do nadmiernych 

przemieszczeń odłamów kostnych w miejscu złamania, mogących w znaczący sposób 

wpływać na proces zrostu kostnego. Dlatego teŜ w projektowaniu materiałów dla zastosowań 

w osteosyntezie (płytki, śruby) naleŜy wziąć pod uwagę fakt, iŜ muszą one wykazywać 

odpowiednio wysoką odporność na pełzanie oraz wytrzymałość zmęczeniową.  

Powszechnie stosowane do wytwarzania implantów materiały metaliczne, ceramiczne i 

polimerowe pomimo wielu zalet posiadają szereg niekorzystnych cech. Metale o bardzo 

dobrych właściwościach mechanicznych są zbyt sztywne w stosunku do kości, jak równieŜ 

ulegają korozji w agresywnym środowisku biologicznym [Reclaru L., Lerf R. i in. 2001; Cohen 

J. 1983]. Biozgodna ceramika jest zbyt krucha i nieodporna na cykliczne obciąŜenia 

mechaniczne [Cao W., Hench L. 1996; Wang M. 2003]. Z kolei właściwości mechaniczne 

polimerów pozwalają pracować im tylko w przypadku niewielkich obciąŜeń [Ramakrishna S., 

Mayer J. i in. 2001; Chłopek J., Kmita G. 2003; Rosół P., Chłopek J. 2003]. 

Istnieje moŜliwość wytworzenia materiałów o kontrolowanych właściwościach 

mechanicznych oraz określonym zachowaniu biologicznym. MoŜliwość taką oferują 

kompozyty polimerowe (biostabilne i bioresorbowalne) modyfikowane fazą ceramiczną w 

postaci biozgodnych lub bioaktywnych cząstek albo włókien. Cieszą się one coraz większą 

popularnością w medycynie jako materiały przeznaczone na implanty [Evans S., Gregson P. 

1998; Chłopek J. 2001; Chłopek J., Kmita G. i in. 2002; Mano J., Sousa R. i in. 2004]. Fazy 

modyfikujące mogą podwyŜszać wytrzymałość i odporność na pękanie przy zachowaniu 

modułu Younga na poziomie modułu tkanki kostnej, a takŜe nadawać cechy bioaktywne, 

odpowiedzialne za połączenie na granicy faz implant – tkanka kostna [Bonfield W., Wang M. 

i in. 1998; Abu Bakar M., Cheang M. i in. 2003; Cheang P., Khor K.A. 2003; Szaraniec B., 

Rosół P. i in. 2005]. Jednak wielofazowa budowa kompozytów sprawia, Ŝe proces degradacji 

wytworzonych z nich implantów moŜe mieć złoŜony charakter ze względu na obecność silnie 

rozwiniętych granic rozdziału faz modyfikator – osnowa [Szaraniec B., Chłopek J. i in 2001; 

Chłopek J., BłaŜewicz M. i in. 2002; Kmita G. 2003]. Zasadniczym problemem staje się 
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określenie warunków, w jakich kompozyty polimerowe mogą niezawodnie funkcjonować. 

Dotyczy to poziomu i rodzaju napręŜeń oraz wpływu środowiska biologicznego, agresywnego 

z chemicznego punktu widzenia. Większość cytowanych danych obejmuje statyczne 

właściwości implantów, nie określając ich zachowania w warunkach zbliŜonych do 

naturalnych tj. stałych i cyklicznych napręŜeń działających w środowisku płynów ustrojowych 

[Eschbach L. 2000; Abu Bakar M., Cheang P. i in. 2003; Hunt M. 1987, Wang M., Bonfield 

W. 2001; Juhasz J., Best S. i in. 2004]. Bardzo często nie uwzględniają one takŜe wpływu 

środowiska biologicznego na zmianę właściwości mechanicznych biomateriałów [Latour R., 

Black J. 1992, 1993; Huh J., Hwang W. 1999; Kwiatkowski D., Koszkul J. 2001; Echtermayer 

A., Engh B. i in. 1995]. Z kolei nieliczne prace, które podejmują problem jednoczesnego 

wpływu napręŜeń mechanicznych i środowiska biologicznego ograniczają się jedynie do kilku 

wybranych poziomów napręŜeń, co jest niewystarczające dla zaprojektowania w pełni 

biofunkcyjnego implantu [Deng M., Shalaby S. 1997, Kmita G., Chłopek J. 2001; 

Suwanprateeb J., Tanner K. i in. 1997, Sasaki N. 2000, Pietrzak W., Sarver D. i in. 2000; 

Teoh S. 2000]. Przedstawione problemy skłoniły autorkę niniejszej pracy do 

przeprowadzenia badań w szerszym zakresie poziomów działających obciąŜeń w sztucznym 

środowisku biologicznym, dla kompozytów polimerowych przeznaczonych na implanty 

medyczne. 

Celem pracy było określenie trwałości wybranych materiałów w warunkach in vitro oraz 

ocena ich zdolności do pełnienia funkcji biomechanicznych w sposób długotrwały. 

Praca zawiera przegląd literatury dotyczącej materiałów polimerowych i kompozytowych 

stosowanych jako implanty w chirurgii kostnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 

występujących podczas ich długotrwałej eksploatacji w warunkach podwyŜszonych napręŜeń 

i obecności agresywnego z chemicznego punktu widzenia środowiska biologicznego.  

Część doświadczalna zawiera opis materiałów wykorzystanych w badaniach i metody ich 

otrzymywania oraz wyniki badań ich właściwości mechanicznych i biologicznych. Do badań 

wybrano polisulfon ze względu na jego biozgodność oraz duŜą stabilność termiczną i 

chemiczną [Dickinson B. 1989; Salomone J. 1996; Teoh S., Tang Z. i in. 1998; Wang M., 

Yue C. 2001; Pamuła E., Konieczna B. 2001; Mano J., Sousa R. i in. 2004]. Znane są teŜ 

informacje na temat inertności polisulfonu w środowisku biologicznym i zgodności z krwią, 

oraz płynami ustrojowymi [Wenz L., Merritt K. i in.1990; Magee F., Weinstein A. i in. 1988; 

Cieślik T., Wróbel J. i in. 2003]. W celu poprawienia niewystarczających dla zastosowania w 

chirurgii kostnej właściwości mechanicznych polisulfonu oraz biozgodności z tkankami, 

zmodyfikowano go włóknami węglowymi oraz cząstkami hydroksyapatytu. Doniesienia 

literaturowe potwierdzają biozgodność włókien węglowych stosowanych w chirurgii i ortopedii 

z Ŝywym organizmem. Ponadto wszczepione włókna węglowe o określonej strukturze mogą 

spełniać rolę rusztowania dla narastającej tkanki łącznej lub wykazywać zdolność do 
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stymulacji wzrostu tkanki łącznej [Blazewicz M., Blazewicz S. i in. 1993; Blazewicz M., 

Blazewicz S. i in. 1994; Bołtuć W., Kotela I. i in. 2001]. Z kolei cząstki hydroksyapatytu 

nadają kompozytowi cechy bioaktywne, upodabniają go do naturalnej tkanki i umoŜliwiają 

utworzenie mocnego połączenia kompozytu z kością po implantacji [Luklinska Z.B., Bonfield 

W. 1992, Ślósarczyk A., Rapacz-Kmita A. 2004]. 
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II PRZEGLĄD LITERATURY 
 
II.1. BIOMATERIAŁY W PRAKTYCE MEDYCZNEJ. 

 

Biomateriały są w medycynie wykorzystywane do celów leczniczych, zapobiegawczych 

oraz diagnostycznych. Spełniają one bardzo waŜną rolę w utrzymywaniu funkcji 

biologicznych i przedłuŜaniu Ŝycia chorych. Na jednej z międzynarodowych konferencji 

naukowych w Wielkiej Brytanii sformułowano definicję biomateriału jako substancji innej niŜ 

lek albo kombinacji substancji syntetycznych lub naturalnych, która moŜe być uŜyta w 

dowolnym okresie czasu, a której zadaniem jest uzupełnienie lub zastąpienie tkanek narządu 

albo jego części lub spełnienie ich funkcji [Wiliams D., Black J. i in.1992].  

Biomateriały stosowano od bardzo dawna. Z przedstawionych zapisków na papirusach 

wynika, Ŝe juŜ Egipcjanie wytwarzali sztuczne zęby, oczy, nosy i uszy, a badania 

archeologiczne pozwoliły na znalezienie takich elementów wytwarzanych ze złota i ceramiki. 

DuŜą wiedzę na temat leczenia uszkodzonych tkanek i części ciała posiadali Chińczycy i 

Indianie, którzy do ich rekonstrukcji uŜywali specjalnych wosków i klejów [Szumowski W. 

1961]. Liczące ponad 10 000 lat szkielety są dowodem na to, Ŝe nasi przodkowie potrafili 

nastawiać złamania dla ułatwienia procesu gojenia, za pomocą urządzeń złoŜonych z lin i 

skalnych bloków, a 2400 lat temu Hipokrates jako pierwszy wykonał i opisał zewnętrzny 

stabilizator do zespalania kości [Parker S. 2001, Jasińska – Chromańska D. 2001]. 

PoniewaŜ biomateriał pracuje w zmiennym stanie napręŜeń i przemieszczeń oraz 

reaktywnym środowisku tkanek i płynów ustrojowych, moŜe to prowadzić do 

nieodwracalnych zmian w takim materiale, a w konsekwencji do utraty jego funkcjonalności. 

Dlatego wprowadzenie nowego materiału do uŜytku medycznego jest związane z 

koniecznością przeprowadzenia szeregu badań: mechanicznych, chemicznych i 

biologicznych. UŜyteczność nowego tworzywa sprawdzana jest najpierw eksperymentalnie w 

warunkach laboratoryjnych, w sztucznym środowisku biologicznym (in vitro). Takie badania 

wstępnie dostarczają informacji dotyczących toksyczności dla tkanek, zachowania się w 

krwioobiegu, trwałości struktury, oraz właściwości fizycznych i chemicznych danego 

materiału, oceniając ostatecznie przydatność biomateriału dla praktyki klinicznej. Materiały, 

które uzyskały pozytywną ocenę w badaniach fizykochemicznych i biologicznych in vitro 

mogą być poddane badaniom in vivo. W badaniach in vivo analizuje się zachowania 

testowanych materiałów po wszczepieniu do organizmu zwierząt doświadczalnych. Ze 

względu na liczne protesty organizacji ochrony zwierząt jak i względy etyczne w 

wykorzystywaniu zwierząt do badań, dąŜy się do przeprowadzania dla nowych materiałów w 

głównej mierze badań in vitro. Ostatecznie o moŜliwości zastosowania biomateriału w 

praktyce medycznej decydują pozytywne wyniki badań klinicznych. W badaniach tych 
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przeprowadza się analizę efektów wszczepienia materiałów medycznych do organizmów 

ludzkich. ZaleŜnie od sposobu połączenia implantów (tj. urządzeń medycznych wykonanych 

z biomateriałów i wprowadzonych do organizmu) z Ŝywymi tkankami moŜna obserwować 

róŜne reakcje systemu biologicznego na wszczep. Biomateriały inertne takie jak np. metale, 

ceramika cyrkonowa czy teŜ polietylen są zakotwiczone mechanicznie w tkance i często po 

implantacji zostają otoczone tkanką łączną, co osłabia siłę wiązania i czasem doprowadza 

do poluzowania implantu [Evans S., Gregson P. 1998; Cohen J. 1983]. Materiały bioaktywne 

są połączone silnym wiązaniem chemicznym z Ŝywą tkanką. NaleŜą do nich materiały 

ceramiczne jak Bioglass, bioszkło krzemianowo – fosforanowe [Hench L., Anderson O. 

1993; Łączka M. 1999], szkło – ceramika apatytowo – wollastonitowa cerabone A/W [Kokubo 

T. 1993] oraz ceramika hydroksyapatytowa HA [Groot K 1981, Ślósarczyk 1997]. Wśród 

polimerów znany jest PolyactiveTM [Bakker D., Blitterswijk C. i in. 1990]. Istnieje teŜ pogląd, 

Ŝe tytan i niektóre jego stopy mogą tworzyć na swojej powierzchni warstwę Ŝelu o 

bioaktywnych właściwościach [Marciniak J. 2001]. Implanty resorbowalne ulegają degradacji 

w trakcie leczenia tkanki i pozwalają w okresie zdrowienia na jej stopniowe przejmowanie 

funkcji Ŝyciowych. Do grupy takich materiałów naleŜą m.in. trójfosforan wapnia TCP, 

polilaktyd oraz poliglikolid [Majola A., Vainionpaa S. i in. 1992; Chłopek J., Morawska A. i in. 

2004]. Istnieją teŜ materiały porowate, które umoŜliwiają połączenie biologiczne dzięki 

wrastaniu tkanki w implant [Cao W., Hench L. 1996]. 

 

II.1.1. KRYTERIA WYBORU BIOMATERIAŁÓW. 
 

 W ludzkim organizmie moŜna wyróŜnić tkankę miękką (skóra, naczynia krwionośne, 

chrząstka, więzadła) oraz tkankę twardą (kości, zęby). Kości zbudowane są przede 

wszystkim z dwóch składników: włókna kolagenowe (obecne równieŜ w skórze i tkance 

łącznej) zapewniają elastyczność i spręŜystość, natomiast składniki mineralne – głównie 

związki wapnia i fosforu (m.in. hydroksyapatyt) nadają jej twardość i sztywność [Seeley R., 

Sthephens T. 1995]. Dwie podstawowe tkanki jakie tworzą kość to zbita (korowa) oraz 

gąbczasta (beleczkowa) (rys.1). Kość korowa o wysokiej gęstości i bardzo dobrych 

właściwościach mechanicznych powstaje w miejscach największych obciąŜeń. Tworzą ją 

blaszki i osteony z Kanałami Haversa, które zawierają naczynia krwionośne, nerwy oraz 

tkankę łączną. Kość gąbczasta stanowi jakby „wypełnienie” kości. Nie jest tak mocna jak 

kość korowa, za to lŜejsza i nie potrzebuje tak duŜej ilości składników mineralnych. Składa 

się ona z krótkich, róŜnie zorientowanych beleczek kostnych [Seeley R., Sthephens T. i in. 

1995]. Ciągłe obciąŜenia, a więc skracanie i wydłuŜanie kości powoduje zasysanie cieczy do 

jej kanałów. W ten sam sposób dostarczany jest tlen. Oznacza to, Ŝe na budowę wewnętrzną 

struktury kości wpływają panujące tam rozkłady napręŜeń i odkształceń, a wraz z 
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napręŜeniem zmienia się gęstość tkanki kostnej. Jest to opisywane przez prawo Woolfa 

zgodnie z którym odciąŜanie kości doprowadza do jej zaniku, przeciąŜanie wzmacnia jej 

wytrzymałość, natomiast bardzo duŜe przeciąŜenia wywołują w tkance kostnej zmiany 

destrukcyjne [Będziński R. 1997]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.1. Budowa kości. 

 

Materiał implantacyjny powinien być indywidualnie dopasowany do określonego 

zastosowania tj. miejsca implantacji, rodzaju otaczających tkanek, wymaganych właściwości 

mechanicznych oraz reakcji biologicznych. W niektórych przypadkach bardziej poŜądane są 

dobre właściwości mechaniczne, a w innych szczególną uwagę zwraca się na biozgodność 

materiału, a takŜe jego mikrostrukturę oraz budowę chemiczną. Na przykład materiały dla 

inŜynierii tkankowej (regeneracja nerwów, rogówki i komórek słuchowych, sztuczna skóra 

odbudowująca się z komórek pacjenta na podłoŜu resorbowalnych tkanin, substytuty tkanki 

kostnej i chrzęstnej oraz sztuczne naczynia krwionośne i zastawki serca) powinny się 

charakteryzować przede wszystkim biozgodnością z komórkami określonych typów, aby 

zapewnić ich przyczepność i umoŜliwić proliferacje, róŜnicowanie i wzrost tkanki. Rozwój 

inŜynierii tkankowej w duŜej mierze jest uzaleŜniony od postępu jaki się dokonuje w 

dziedzinie wytwarzania nowej generacji materiałów reagujących z tkankami Ŝywego 

organizmu w przewidywalny sposób. Wszczepia się je do organizmu, gdzie po pewnym 

czasie przejmują funkcje uszkodzonych tkanek. Bardzo waŜna jest porowatość takich 

materiałów, która nie tylko powinna umoŜliwiać zachowanie właściwych odległości między 

komórkami, ale teŜ dogodny transport środków odŜywczych do komórek i usuwanie 

produktów ich metabolizmu. Jak stwierdzono, w przypadku odbudowy kości wielkość porów, 

w które najlepiej wrasta tkanka kostna zawiera się między 200 – 400 mikrometrów 

[BłaŜewicz M. 2001; Sosnowski S, Słomkowski S. 2005].  
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Bardzo obiecujacą grupę materiałów dla potrzeb regeneracji tkanki kostnej stanowią 

polimery resorbowalne takie jak polilaktyd, poliglikolid, polikaprolaktan, a takŜe ich 

kopolimery (rys.2) [Pamuła E., BłaŜewicz M. i in. 2001]. Szczególne miejsce wśród 

materiałów na wypełnienia i podłoŜa dla tkanki kostnej zajmują teŜ fosforany wapnia – TCP i 

hydroksyapatyt charakteryzujące się doskonałą osteokonduktywnością, biozgodne i 

niekancerogenne oraz bioaktywne szkła [Ślósarczyk A. 2003; Łączka M., Cholewa – 

Kowalska K. i in. 2003]. 

 

 

 

Rys.2. Przykładowe podłoŜe dla inŜynierii tkankowej – porowaty kopolimer laktydu z glikolidem. 

 

W niektórych zastosowaniach oprócz zadowalającej biozgodności wymagane są równieŜ 

dobre właściwości mechaniczne. Dotyczy to m.in. podłoŜy do regeneracji większych ubytków 

kostnych, dlatego poszukuje się nowych rozwiązań materiałowych. Ze względu na trudność 

wytworzenia materiału jednoskładnikowego, który spełniałby wszystkie wymagania stawiane 

przez inŜynierię tkankową materiałom przeznaczonym na substytuty kości, prowadzone są 

badania nad kompozytami. Kompozyty dwuskładnikowe zbudowane z hydroksyapatytu i 

polimeru resorbowalnego, wielowarstwowe implanty na bazie kolagenu i hydroksyapatytu 

czy teŜ materiały węglowe są przedmiotem licznych prac badawczych [BłaŜewicz M. 2001; 

Szafran M., Bobryk E. 2005]. 

 

II.1.2. BIOMATERIAŁY W CHIRURGII KOSTNEJ. 
 

Inne wymagania stawiane są biomateriałom stosowanym w chirurgii kostnej, gdzie 

wyjątkowo waŜne są ich bardzo dobre właściwości mechaniczne i duŜa trwałość w 

środowisku biologicznym. Dotyczy to w szczególności materiałów uŜywanych do produkcji 

endoprotez stawów, które są w trakcie eksploatacji poddane bardzo duŜym obciąŜeniom 

zarówno statycznym jak i dynamicznym. ObciąŜenia te wynikają z masy ciała pacjenta oraz 
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trybu Ŝycia jaki prowadzi. Na przykład średnie obciąŜenia stawu biodrowego u dorosłego 

człowieka podczas spoczynku osiągają wartość równą około trzykrotnej masie ciała (średnio 

3000 N). W przypadku biegu lub skoku wielkość ta wzrasta nawet do wartości równej 

dziesięciokrotnej masie ciała [Ramakrishna S., Mayer J. i in. 2001]. Podstawowe elementy 

konstrukcyjne sztucznego stawu biodrowego stanowią: trzpień mocowany w kości udowej 

zakończony kolistą głową oraz panewka mocowana w kości miedniczej (rys.3). 

 

 
 

Rys.3. Przykładowa endoproteza stawu biodrowego (proteza ABG II Ceramic-Ceramic System 

dystrybutor STRYKER). 

 

Najczęściej stosowane materiały do wytwarzania endoprotez to stale austenityczne, 

stopy tytanu, stopy na osnowie kobaltu typu Vitalium (Co – Cr – Mo), metale szlachetne, 

ceramika korundowa i cyrkonowa oraz polietylen o duŜej gęstości [Cohen J. 1983; Marciniak 

J. 1992, 2001, 2002]. Mocowanie poszczególnych elementów endoprotezy w tkance kostnej 

najczęściej odbywa się za pomocą cementu kostnego wytwarzanego na bazie polimerów 

akrylowych. Jednak ze względu na częste powikłania związane z cementami kostnymi 

stosuje się bezcementowe zakotwiczenia endoprotezy poprzez wytwarzanie materiałów o 

porowatych powierzchniach i stosowanie bioaktywnych pokryć na bazie bioszkieł i ceramiki 

apatytowej. Prowadzone są teŜ badania nad nowymi cementami fosforanowo – wapniowymi 

[Hench L. 1993]. Decydujący wpływ na długotrwałą biofunkcyjność sztucznego stawu 

biodrowego ma odpowiednie dopasowanie sztywności trzpienia endoprotezy do sztywności 

kości. Zbyt duŜa sztywność trzpienia moŜe prowadzić do odciąŜenia tkanki kostnej, a w 

konsekwencji do jej zaniku. Ponadto sztywność trzpieni większości endoprotez jest 
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niezmienna na całej długości trzpienia, co sprawia, Ŝe napręŜenia przenoszone są w takim 

samym stopniu na mocną kość korową oraz słabą gąbczastą. MoŜe to w sposób 

bezpośredni wywołać destrukcję kości gąbczastej lub w efekcie obciąŜeń długoterminowych 

obluzowanie trzpienia na skutek osteolizy otaczającej kości. 

Zjawisko to występuje przede wszystkim w przypadku materiałów metalicznych. Mimo, 

Ŝe charakteryzują się one duŜą wytrzymałością, odpornością na zuŜycie oraz plastycznością, 

wykazują sztywność wielokrotnie większą niŜ kość, co moŜe wywołać jej destrukcję (tab.1). 

 

Tabela 1. Właściwości mechaniczne tkanek, metali i ceramiki [Ramakrishna S., Mayer J. i in. 2001]. 

Materiał Moduł Younga [GPa] Wytrzymałość na 
rozciąganie σr [MPa] 

Kość zbita (w kierunku równoległym) 133.0 17.7 
Kość zbita (w kierunku prostopadłym) 52.0 12.8 
Kość gąbczasta 7.4 0.4 
Szkliwo zębowe 10.0 84.3 
Zębina 39.3 11.0 
Chrząstka stawowa 27.5 10.5 
Chrząstka włóknista 10.4 159.1 
Więzadło 29.5 303.0 
Ścięgno 46.5 401.5 
Skóra 7.6 0.1-0.2 
Soczewka oka 2.3 5.6 
Stal nierdzewna 190 586 
Stop Co-Cr-Mo 210 1085 
Stopy Ti 116 965 
Tlenek glinu 380 300 
Tlenek cyrkonu 220 820 
Bioszkło 35 42 
Hydroksyapatyt 95 50 

 

Celowe staje się zastosowanie w endoprotezoplastyce konstrukcji materiałowej o 

spręŜystości zbliŜonej do kości, dodatkowo zróŜnicowanej na długości trzpienia, zdolnej do 

przenoszenia przez endoprotezę fizjologicznych obciąŜeń ze stawu biodrowego na kość 

udową. Wymogu tego nie są w stanie spełnić materiały konwencjonalne, jak metale. Poza 

tym metale posiadają niską biokompatybilność i często ulegają korozji powodując odczyny 

alergiczne i kancerogenne. Brak oddziaływania toksycznego na otaczające tkanki i dobrą 

biozgodność z Ŝywym organizmem wykazują materiały ceramiczne, równieŜ często 

wykorzystywane do wytwarzania elementów endoprotez. Jednak powaŜną wadą materiałów 

ceramicznych są wysokie koszty wytwarzania oraz niewystarczająca odporność na 

obciąŜenia cykliczne.  

Biorąc pod uwagę wymienione powyŜej problemy obiecującym rozwiązaniem wydaje się 

zastosowanie materiałów kompozytowych. Dzięki temu moŜliwe staje się spełnienie 

kryterium całkowitej biofunkcyjności materiału, a więc wypełnianie przez implant funkcji 

biomechanicznej przy jednoczesnej biozgodności. Szczególnie atrakcyjne wydają się 
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kompozyty polimerowe, które stanowią przykład nowych rozwiązań materiałowych o 

wzorcach zaczerpniętych z natury (biomimetycznych). Od kilkudziesięciu lat obserwuje się 

dynamiczny wzrost ich znaczenia na rynku materiałów [Matthews F., Rawlings R. 1995; 

Konsztowicz K. 1983]. W porównaniu z materiałami metalicznymi i ceramicznymi, kompozyty 

polimerowe wykazują cały szereg zalet dla zastosowań medycznych. NaleŜą do nich między 

innymi brak korozji w środowisku biologicznym, jednocześnie wysoka wytrzymałość i niska 

spręŜystość, niski cięŜar właściwy oraz całkowita przezroczystość dla promieniowania 

rentgenowskiego [Gasser B. 2000; Pamuła E., Konieczna B. 2001; Ramakrishna S., Mayer 

J. i in. 2001; Mano J., Sousa R. i in. 2004 ]. WaŜniejsze właściwości kompozytów 

polimerowych stosowanych w medycynie zawarte są w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Właściwości mechaniczne wybranych kompozytów polimerowych [BłaŜewicz S., Chłopek J. i 
in. 2003; Abu Bakar M., Cheng M. i in. 2003; Wang M. 2003]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku współdziałania elementów sztucznych powierzchni stawowych główka – 

panewka najbardziej istotne są właściwości trybologiczne. Właściwe współdziałanie tych 

dwóch elementów zaleŜy od współczynnika tarcia i odporności na ścieranie. W praktyce 

endoprotezy często ulegają uszkodzeniu z powodu zuŜycia powierzchni trących. Ponadto 

stopniowe ścieranie elementów trących czasami moŜe wiązać się z uwalnianiem do 

otaczających tkanek drobnych cząstek uŜywanego materiału. Stwarza to duŜe wymagania w 

przypadku materiałów uŜywanych do produkcji endoprotez, gdyŜ zbyt szybkie zuŜycie 

elementów implantowanej endoprotezy wiąŜe się z koniecznością jej wymiany i naraŜenie 

chorego na powtórną operacje. Średni czas eksploatacji endoprotezy stawu biodrowego 

waha się w granicach 7 – 10 lat, co nie satysfakcjonuje zarówno pacjenta, jak i lekarza. 

Najczęściej stosowanym układem tarciowym w endoprotezach stawu biodrowego jest 

metaliczna lub ceramiczna główka i panewka z polietylenu o wysokiej gęstości (UHMWPE). 

Trwają próby kontrolowanego sieciowania UHMWPE, prowadzące do mniejszego zuŜycia 

powierzchni współpracujących ocenianego obecnie na 0.1 – 0.2 mm na rok. Inne badania 

nad konstrukcjami endoprotez obejmują ocenę takich materiałów jak metal – metal, ceramika 

Kompozyt Moduł Younga [GPa] Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa] 

PSU-wł.węglowe 1D 42 560 
PSU-wł.węglowe MD 2,2 95 
PLA-wł.węglowe 40 300 
Epoxy-wł.węglowe 1D 120 1200 
Węgiel-węgiel 1D 200 800 
Węgiel-węgiel 2D 20 200 
P(GLA/PLA)-wł.węglowe  2.8 75 
PEEK-wł.węglowe 1D 125 1940 
PEEK-wł.węglowe MD 10 - 50 200 - 400 
HDPE-hydroksyapatyt  4 21 
PEEK - hydroksyapatyt 5 - 7 49 - 59 
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– polietylen, ceramika – ceramika. Oprócz najczęściej uŜywanej do wytwarzania głów 

endoprotez stawu biodrowego ceramiki korundowej proponowane jest równieŜ stosowanie 

ceramiki cyrkonowej. Ponadto pewne nadzieje moŜna wiązać z szybkim rozwojem 

materiałów o duŜej twardości takich jak azotek boru, węglik krzemu, azotek krzemu oraz 

azotek i węglik boru [McKellop H.A. 2001; Dąbrowski R. 2002; Silva M.J., Sandell L.J. 2002; 

Frańczuk B., Kotela I. 2003].  

Podobne wymagania odnoszą się do elementów stosowanych w zespoleniach złamań 

kostnych. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem zespalania jest osteosynteza płytkami 

metalowymi przytwierdzanymi do kości wkrętami. Osteosynteza nakostna posiada szereg 

zalet do których naleŜy stosunkowo prosta technika operacyjna i szeroki zakres stosowania 

metody. Niestety zespolenie płytkami posiada równieŜ liczne wady będące przyczyną 

trudnych do leczenia powikłań zrostu. Konieczność ułoŜenia płytki bezpośrednio na 

powierzchni kości powoduje śródoperacyjne odtłuszczanie okostnej oraz uszkodzenie 

naczyń krwionośnych co moŜe być przyczyna powikłań zrostu kostnego. Do niedostatków 

osteosyntezy nakostnej naleŜą równieŜ niekorzystne właściwości biochemiczne i biologiczne 

zespolenia sztywnego [Ramotowski W.1997]. Niestety podstawowym materiałem obecnie 

stosowanym na elementy zespalające są metale - nierdzewne stale chromowe, 

chromoniklowe, chromowo – wolframowe, a takŜe materiały nieŜelazne jak platyna i tantal 

[Jasińska – Chromańska D. 2001]. Jak pokazano w tabeli 1 moduły Younga metali są duŜo 

wyŜsze niŜ moduły Younga kości, co moŜe doprowadzić do tzw. efektu przesztywniania 

kości, czyli niewystarczającego jej obciąŜania w okresie zdrowienia. Zbyt duŜa sztywność 

implantów metalicznych w stosunku do sztywności tkanki kostnej utrudnia przechodzenie 

produktów odŜywczych i produktów przemiany materii przez kanaliki kostne, co osłabia kość 

w obszarze objętym zespoleniem i prowadzi do ponownego złamania. Dzieje się tak 

poniewaŜ istotą leczenia złamań kości długich jest proces powstawania i róŜnicowania się 

tkanek w miejscu, gdzie kość utraciła ciągłość fizyczną, co moŜna zrealizować jedynie 

poprzez elastyczne zespolenie [Uhthoff H., Finnegan H. 1983]. PoniewaŜ dominującą rolę w 

procesach naprawczych tkanki kostnej spełniają mikroruchy, naleŜy tak dobrać materiał i 

sposób zespolenia, aby zapewnić występowanie niewielkich ruchów odłamów. Jednocześnie 

nie mogą być one zbyt duŜe poniewaŜ we wczesnym okresie po implantacji mogą 

powodować niszczenie nowopowstającej tkanki. Jak określono, wielkość tych mikroruchów 

nie powinna przekraczać 100 mikrometrów [Wolf S., Janousek A. i in. 1988]. Na realizację 

zespolenia elstycznego i zachowanie mikroruchów w zespolonej kości pozwala osteosynteza 

zewnętrzna - nowoczesna metoda leczenia złamań kości z wykorzystaniem ortopedycznych 

stabilizatorów. Zadaniem kaŜdego stabilizatora zewnętrznego jest przejęcie funkcji kości w 

zakresie przenoszenia obciąŜeń jakie na nią działają, unieruchomienie odłamów kostnych 

oraz zapewnienie dynamizacji miejsca zespolenia odłamów [Filipiak J., Będziński R. i in. 
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2005]. Do zalet tej metody naleŜy zaliczyć moŜliwość unieruchomienia odłamów poza 

miejscem złamania i łatwość montaŜu większości stabilizatorów. Niektóre konstrukcje jak np. 

aparat Ilizarowa (rys.4) pozwalają teŜ na dokonywanie korekcji osi kończyny lub ich 

wydłuŜanie. Typowy stabilizator zewnętrzny składa się z wszczepów przechodzących przez 

kość oraz przez tkanki miękkie, przytwierdzonych do zewnętrznej ramy stabilizatora. Wadą 

większości stabilizatorów zewnętrznych jest ich cięŜka, masywna budowa. Są one 

niewygodne w noszeniu, a zastosowanie grubych wszczepów osłabia kość. 

 

  
 

Rys.4. Stabilizator zewnętrzny Ilizarowa. 

 

W leczeniu złamań kości długich, ciągle jeszcze stosuje się techniki oparte na ręcznym 

nastawieniu odłamów kostnych i ich unieruchomieniu opatrunkiem zachowawczym. Materiały 

stosowane na opatrunki zachowawcze to głównie kompozyty o osnowie z gipsu wzmocnione 

gazą lub włókniną szklaną czy poliestrową oraz poliuretany. Wykazują one duŜo 

niedoskonałości jak np. zbyt niska wytrzymałość zmęczeniowa, słaba odporność na wilgoć, a 

takŜe nieprzezroczystość dla promieni rentgenowskich uniemoŜliwiająca obserwowanie 

zrostu kostnego w trakcie leczenia. UŜywane są teŜ metody polegające na stabilizacji 

odłamów za pomocą płytek i gwoździ śródszpikowych wchodzących w bezpośredni kontakt z 

kością. Zespolenia śródszpikowe są szczególnie uŜyteczne w leczeniu złamań duŜych kości, 

przede wszystkim kości udowej. Do wad tych zespoleń naleŜy konieczność rozwiercania 

jamy szpikowej i rozległe uszkodzenia śródszpikowego układu naczyniowego 

odpowiedzialnego za ukrwienie warstwy korowej kości. Istnieje teŜ niebezpieczeństwo 

przeniesienia infekcji na całą kość. 
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II.1.3. MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA BIOFUNKCYJNOŚCI IMPLANTÓW.  
 

Implanty stosowane w chirurgii kostnej powinny wykazywać duŜą trwałość w środowisku 

biologicznym, co w praktyce nie zawsze jest spełnione. Przyczyną niepowodzeń moŜe być 

zarówno źle zaplanowana i zrealizowana procedura wszczepienia implantu, jak teŜ aspekty 

biomechaniczne: wady materiałowe, brak biozgodności pomiędzy implantem i strukturą 

kości, niewłaściwie dobrane charakterystyki odkształceniowe implantu i kości, a takŜe 

niewłaściwe zaprojektowanie części składowych w przypadku endoprotez [Będziński R. 

2003]. Ponadto implanty stosowane w leczeniu operacyjnym powinny być uniwersalne tzn. 

posiadać róŜne moŜliwości korekcyjne i wykazywać jak najmniejszy zakres obróbki 

mechanicznej podczas zabiegu. Powinny teŜ stanowić łatwo zestawialny układ dostosowany 

do funkcji i anatomii oraz stwarzać moŜliwość stworzenia odpowiedniej konstrukcji na bazie 

podstawowego zestawu. Dlatego do uzyskania nowych w pełni biofunkcjonalnych materiałów 

i technologii dla medycyny konieczna staje się ścisła współpraca pomiędzy lekarzami 

ortopedami, a inŜynierami materiałowymi i konstruktorami. Zastosowanie nowoczesnego 

oprogramowania inŜynierskiego opartego na metodzie elementów skończonych (MES) 

wprowadziło ogromny postęp w zakresie modelowania układów biologicznych. Takie badania 

są ukierunkowane głównie na optymalizację konstrukcji implantów, ale teŜ zastosowanie 

nowych materiałów. Przykładowo, decydujący wpływ na długotrwałą biofunkcyjność 

sztucznego stawu biodrowego ma relacja sztywności trzpienia endoprotezy do sztywności 

kości. Prowadzonych jest wiele prac z zastosowaniem obliczeń numerycznych, których 

celem jest dopasowanie sztywności implantu do sztywności otaczającej go struktury kostnej 

poprzez optymalizację kształtu endoprotezy i odpowiednie rozwiązania materiałowe. W tym 

celu buduje się specjalne trójwymiarowe modele układu kość – cement – endoproteza i 

prowadzi obliczenia przy zastosowaniu róŜnych parametrów wytrzymałościowych. Jak 

stwierdzono na podstawie przeprowadzonych badań głównym czynnikiem wpływającym na 

procesy adaptacyjne zachodzące w kości i długotrwałe zamocowanie implantu trzpienia 

endoprotezy stawu biodrowego wywiera konstrukcja endoprotezy [Więckowski W. 2001; 

Więckowski W., Gierzyńska – Dolna M. 2002]. Podobne symulacje i obliczenia wykonano dla 

innych typów implantów. W pracy Kromki i in. [Kromka M., Mazurkiewicz S. i in. 2001] 

przedstawiono szczegółową analizę wytrzymałościową przypadków zespoleń minipłytkowych 

w leczeniu złamań kości Ŝuchwy. Model numeryczny pokazano na rysunku 5a. 
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(a) (b) 

 

 

 
 

 

Rys.5. (a) Model numeryczny MES Ŝuchwy człowieka; (b) sposoby zespalania złamanej kości 
Ŝuchwy. 

 

Badania wykazały, Ŝe w przypadku częściowego złamania i zastosowania minipłytek 

równoległych wartości maksymalnych napręŜeń wynoszą dla kości zbitej 14.9 MPa, dla 

gąbczastej 0.6 MPa, dla minipłytki 37.3 MPa. W przypadku minipłytek skośnych napręŜenia 

te wynoszą odpowiednio dla kości zbitej 16.3 MPa, dla gąbczastej 0.7 MPa, dla minipłytki 

69.8 MPa. Numeryczna analiza wytrzymałościowa ze względu na moŜliwość otrzymania tak 

dokładnych wyników pozwala więc na wstępny dobór, a po uwzględnieniu większej liczby 

typów złamań i rodzajów minipłytek, optymalizację sposobu ich ułoŜenia w zaleŜności od 

rodzaju złamania, a tym samym optymalizację techniki operacyjnej. 

Najtrudniejszym problemem jaki napotykają konstruktorzy i uŜytkownicy stabilizatorów 

jest maksymalne zbliŜenie elastyczności stabilizatora do elastyczności kości. Dzieje się tak 

dlatego, Ŝe właściwości biomechaniczne kości zmieniają się w zaleŜności od szeregu 

czynników takich jak rodzaj kości, jej umiejscowienie, czy wiek. Bardzo waŜna jest więc 

moŜliwość dopasowania elastyczności stabilizatora do aktualnych potrzeb. W okresie 

bezpośrednio po złamaniu stabilizator powinien być sztywniejszy aby przeciwdziałać 

przemieszczaniu się odłamów. W miarę postępów gojenia się kości powinien on umoŜliwić 

przejmowanie przez kość róŜnokierunkowych obciąŜeń, dlatego jego elastyczność powinna 

być większa. Badania prowadzone przez Filipiaka i in. wykazały, Ŝe moŜna w praktyce 

zrealizować stabilizator zewnętrznych kości długich o zmiennej sztywności w funkcji czasu 

leczenia złamania, co daje duŜo korzyści istotnych w praktyce klinicznej [Filipiak J., 

Będziński R. i in. 2005]. Zbudowano model układu: stabilizator – odłamy leczonej kości z 

uwzględnieniem śrub łączących stabilizator z odłamami, a badania prowadzono na drodze 

symulacji MES. RozwaŜano przypadek, w którym stabilizator jest oddalony od kości o 10 mm 

i symulowano obciąŜenia osiowe (100N, 200N, 300N i 400N) wzdłuŜ elementów 

modelujących odłamy złamanej kości. Na podstawie obliczeń przeprowadzonych dla 
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rozpatrywanych przypadków wyznaczono charakterystyki przedstawiające zmiany siły 

osiowej w funkcji przemieszczeń odłamów.  

Inną drogą realizacji zespolenia o zmiennej sztywności w czasie jest zastosowanie 

biofunkcyjnych materiałów ulegających degradacji w ściśle określonym czasie takich jak np. 

polimery resorbowalne lub ich kompozyty [Majola A., Vainionpaa S. i in. 1991, 1992; 

Woldemann B., Sander A. i in. 2005]. Jednak degradacja implantów powinna przebiegać w 

sposób kontrolowany. Zbyt szybka moŜe powodować nie tylko przedwczesną utratę 

właściwości mechanicznych, lecz takŜe uwalnianie w krótkim czasie znacznej ilości produktu 

degradacji, przekraczającą zdolność organizmu do jego wydalania. Bezpośrednim tego 

skutkiem jest wówczas przedłuŜający się stan zapalny. Z drugiej strony, degradacja 

materiału nie powinna być zbyt powolna. W warunkach optymalnych, implant powinien 

ulegać stopniowej resorpcji, przebiegającej zgodnie z postępującym procesem gojenia 

tkanek. W przypadku polimerów czas resorpcji zaleŜy od masy np. dla PLA waha się od 32 

tygodni do 4 lat [Besso K., Lizuka T. i in. 1997].  

 

II.2. CHARAKTERYSTYKA POLIMERÓW I MOśLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ICH W 

IMPLANTOLOGII. 

 

 Jak stwierdzono w poprzednim rozdziale dopasowanie sztywności implantu do 

sztywności Ŝywych tkanek ogranicza efekt przesztywniania i wywołuje poŜądaną 

przebudowę kości. Dlatego zastosowanie biomedycznych materiałów o niskich modułach 

spręŜystości wydaje się przyszłościowym rozwiązaniem. Materiały polimerowe spełniają to 

kryterium (tab.3).  

Polimery są dostępne w szerokim zakresie składów, właściwości oraz form (włókna, folie, 

kształtki, folie i in.), moŜna je otrzymać w skomplikowanych kształtach i strukturach. Ponadto 

materiały te charakteryzują się innymi korzystnymi właściwościami takimi jak niski cięŜar 

właściwy, odporność na korozję, przeświecalność dla promieni Rentgena oraz łatwość 

obróbki. Polimery wykazują równieŜ dobre właściwości biologiczne – mogą one zachowywać 

się jak materiały inertne lub bioresorbowalne [Floriańczyk Z., Penczek S. 1997, Gogolewski 

S. 2003]. 
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Tabela 3. Właściwości mechaniczne wybranych polimerów [Ramakrishna S., Mayer J. i in. 2001., 
Gogolewski S. 2003]. 

Materiał Moduł Younga 
E [GPa] 

Wytrzymałość na 
rozciąganie σr [MPa] 

Polietylen ( PE ) 0.88 35 
Poliamidy 2,2-2,8 50 – 70 
Poliwęglany 2.4 – 3.0 65 - 70 
Poli(tetrafluoroetylen) (PTFE) 0.5 27.5 
Polimetakrylan metylu (PMMA) 2.55 59 
Politereftalan etylenu (PET) 2.85 61 
Polieteroeteroketon (PEEK) 8.3 139 
Polisulfon (PSU) 2.65 75 
Polipropylen 1,0-1,5 2100 - 4000 
Polilaktyd (PLA) 1.9 32.5 
Poliglikolid (PGA) 2 -3 10 - 150 
Poli(laktydo – ko - glikolid) (PLGA) 1.5 21.4 
Poli(hydroksy maślan) (PHB) 3 - 4 30 - 50 
śywica epoksydowa 5.0 50 
Kolagen 0.2 – 1.2 10 – 32 
Celuloza i pochodne 0.5 – 2.0 17 - 70 

 
II.2.1. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI POLIMERÓW. 

 

Polimer stanowi długą cząstkę chemiczną złoŜoną z duŜej liczby powtarzalnych 

elementów zwanych monomerami, łączących się ze sobą w czasie polireakcji. 

RóŜnorodność uzyskanych w ten sposób związków jest ogromna i kaŜdy z nich 

charakteryzuje się pewnymi cechami szczególnymi. Istnieje wiele kryteriów, według których 

moŜna klasyfikować polimery. Najbardziej podstawowy jest podział polimerów w oparciu o 

ich pochodzenie. Według tego kryterium wśród polimerów moŜna wyróŜnić: naturalne, czyli 

samoistnie występujące w przyrodzie (białka, celuloza, skrobia, kauczuk naturalny); 

modyfikowane naturalne, czyli tworzywa otrzymane z polimerów naturalnych (pochodne 

celulozy – wiskoza, celofan, celuloid); syntetyczne, czyli całkowicie wytworzone przez 

człowieka (polietylen, polipropylen, polistyren, poli(metakrylan metylu), poliamid, poliuretan). 

Z technologicznego punktu widzenia najwaŜniejsza jest klasyfikacja dokonana według 

kryterium właściwości fizycznych jakie dany polimer wykazuje w warunkach normalnych. Z 

tego punktu widzenia wszystkie polimery moŜna podzielić na: elastomery, charakteryzujące 

się spręŜystością postaci oraz plastomery, które wykazują nieznaczne odkształcenie pod 

niewielkim napręŜeniem, a poddawane wzrastającemu obciąŜeniu odkształcają się 

plastycznie (tzn. trwale), aŜ do mechanicznego zniszczenia. Plastomery, z uwagi na ich 

zachowanie termiczne, moŜna podzielić na dwa podstawowe rodzaje: termoplasty, które w 

podwyŜszonej temperaturze przechodzą w sposób odwracalny w stan plastyczny, a w 

temperaturze jeszcze wyŜszej przechodzą odwracalnie do fazy ciekłej oraz duroplasty, które 

w podwyŜszonej temperaturze lub pod wpływem innych czynników przekształcają się w 
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materiał wysoko usieciowany, nietopliwy i nierozpuszczalny (np. Ŝywice epoksydowe) [ŁuŜny 

W. 1999; Pielichowski J., Puszyński A. 1998].  

Polimerom termoplastycznym moŜna nadawać Ŝądany kształt drogą obróbki 

plastycznej, przewaŜnie w zakresie temperatur 300 - 400°C. Wszystkie najpopularniejsze 

tworzywa termoplastyczne wykazują podobieństwo budowy, to znaczy długie łańcuchy 

wiązań węglowych i połączone z nimi grupy boczne. PoniewaŜ wiązanie między łańcuchami 

opiera się na działaniu sił van der Waalsa, które są niewielkie, tworzywa te przy 

podwyŜszaniu temperatury szybko miękną i przechodzą w stan ciekły. Do grupy tej naleŜą 

m.in. polisulfon (PSU), polietylen (PE), polimetakrylan metylu (PMMA), polietereterketon 

(PEEK), polilaktyd (PLA), kopolimer poli(laktydo – ko – glikolid) (PLGA) i inne. WyróŜnia się 

dwie grupy termoplastów: częściowo krystaliczne i amorficzne, które mają czasem bardzo 

róŜne cechy. W termoplastach amorficznych cząsteczki występują w stanie 

nieuporządkowanym, skłębionym. JeŜeli istnieje większy odstęp między łańcuchami, 

termoplasty amorficzne są przezroczyste lub częściowo przeświecające. Na rysunku 6 

przedstawiono schemat struktury amorficznego polimeru liniowego, ukazujący silne wiązania 

kowalencyjne (linie ciągłe) i słabe wiązania drugorzędowe (linie kropkowane). W przypadku 

termoplastów częściowo krystalicznych, część cząstek występuje w stanie chemicznie i 

geometrycznie uporządkowanym [Ashby M., Jones D. 1995]. 

 

 
 

Rys.6. Schemat struktury amorficznego polimeru liniowego [Ashby M., Jones D. 1995]. 

 

 Polimery amorficzne w zaleŜności od temperatury lub czasu działania obciąŜeń 

mechanicznych mogą się znajdować w jednym z czterech stanów fizycznych: szklistym, 

lepkospręŜystym, wysokoelastycznym, plastycznym [śuchowska D. 1995; Florjańczyk Z., 

Penczek S. 1997; Mazurkiewicz S. 1989]. Przejście polimeru z jednego stanu do drugiego 

zachodzi w określonej temperaturze, której wartość jest charakterystyczna dla danego 

rodzaju polimeru. W niskich temperaturach (stan szklisty) pod działaniem obciąŜeń 

zewnętrznych występuje odkształcenie spręŜyste spowodowane zmianą długości 

wartościowości lub grup bocznych łańcucha. W zakresie wysokoelastycznym zewnętrzne 
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obciąŜenia wywołują głównie zmianę kształtu łańcucha, co jest związane z występowaniem 

duŜych odkształceń rozwijających się z opóźnieniem w stosunku do przyłoŜonych obciąŜeń. 

Mają one charakter obciąŜeń spręŜystych i po zdjęciu obciąŜenia powodują powrót do stanu 

początkowego. W stanie plastycznym przy duŜej ruchliwości łańcuchów, praktycznie zanikają 

wiązania fizyczne pomiędzy nimi i odkształcenie (nieodwracalne) odbywa się na skutek 

poślizgów względem siebie. Stan lepkospręŜysty jest stanem pośrednim pomiędzy stanem 

szklistym, a wysokoelastycznym i charakteryzuje się gwałtowną zmianą właściwości np. 

zmniejszeniem się modułu elastyczności wraz z temperaturą. Zakres temperatur między 

początkiem zmian właściwości, aŜ do ich ustabilizowania określa się teŜ jako zakres 

temperatury zeszklenia (Tg). Temperatura zeszklenia jest jednym z waŜniejszych 

parametrów charakteryzujących polimery bezpostaciowe [Pielichowski K. 2002]. 

 

II.2.2. MECHANIZMY DEGRADACJI POLIMERÓW. 
 

Implanty polimerowe w porównaniu z innymi materiałami wykazują duŜą odporność 

na korozję. Niemniej jednak podczas ich długotrwałego uŜytkowania zwłaszcza w trudnych 

warunkach moŜe następować stopniowa utrata pierwotnie dobrych właściwości materiałów. 

W procesie eksploatacji mogą być one poddane agresywnemu z chemicznego punktu 

widzenia środowisku płynów ustrojowych, ciepła i napręŜeń mechanicznych, a w procesie 

sterylizacji promieniowaniu i podwyŜszonej temperaturze. W wyniku działania tych czynników 

w polimerach rozwijają się procesy starzenia, których efektem jest pogorszenie właściwości 

fizyko-chemicznych i eksploatacyjnych tworzyw. Tracą one elastyczność, stają się kruche, 

pękają, zmniejsza się teŜ ich wytrzymałość mechaniczna. Podczas starzenia w środowisku 

Ŝywego organizmu najczęściej trudno wyodrębnić, który z czynników ma wpływ dominujący, 

poniewaŜ działają one równocześnie. Zaobserwowano jednak, Ŝe podatność polimerów na 

działanie środowiska biologicznego jest zaleŜna w głównej mierze od ich budowy 

chemicznej. Obecność w łańcuchu polimeru wiązań estrowych –CO-O–, amidowych –CO-

NH– i uretanowych –NH-CO-O– zwiększa ich wraŜliwość na degradację [Gogolewski S. 

2003]. Podczas starzenia zachodzą w polimerach zmiany najczęściej nieodwracalne, w 

wyniku reakcji chemicznych takich jak sieciowanie, utlenianie (termooksydacja), degradacja i 

destrukcja. Te przemiany chemiczne są bardzo złoŜone i często przebiegają równocześnie. 

Degradacja polimeru jest procesem polegającym na częściowym rozkładzie duŜych 

makrocząsteczek na fragmenty o mniejszym cięŜarze cząsteczkowym. W zaleŜności od 

rodzaju czynników powodujących ten proces moŜna wyróŜnić degradację termiczną, 

fotodegradację, degradację mechaniczną, biodegradację, degradację chemiczną lub 

utleniającą [Hamid S. 2000, Mucha M. 2002 Zionowicz Z., Gołębiewski J. i in. 2003; 

śuchowska D. 1995]. Destrukcję wywołują najczęściej takie same czynniki fizyczne lub 
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chemiczne jakie powodują proces degradacji. Często w procesach destrukcji polimerów 

uczestniczą jony i rodniki oraz aktywne cząsteczki nietrwałe powstające w procesie 

degradacji. Destrukcja jest procesem przemiany polimeru na inne związki chemiczne 

małocząsteczkowe lub pierwiastki chemiczne. Na przykład poliolefiny (najprostsze polimery) 

pod wpływem działania promieniowania UV oraz promieniowania widzialnego ulegają 

destrukcji, polegającej na oderwaniu atomu wodoru z utworzeniem makrorodników: ~CH2-

CH2-CH2~ hν→ ~CH2-
•CH-CH2~ + ½ H2. Dalszy proces szczególnie w obecności tlenu 

prowadzi do utworzenia struktur usieciowanych. Pod wpływem tlenu atmosferycznego 

zachodzi utlenianie z utworzeniem grup polarnych, takich jak grupy wodoronadtlenkowe -

OOH, karboksylowe  -COOH, wodorotlenowe -OH, ketonowe >C=O. Polimer traci 

elastyczność, staje się kruchy, pęka, zmienia zabarwienie i pogarszają się jego właściwości 

mechaniczne.  

Działanie napręŜeń mechanicznych równieŜ moŜe powodować niszczenie łańcuchów 

cząsteczkowych, a takŜe wzmacniać działanie ciepła, tlenu czy teŜ promieniowania. Zgodnie 

ze współczesną wiedzą o strukturze polimerów, podstawowym elementem struktury 

nadcząsteczkowej jest fibryla składająca się na przemian z obszarów uporządkowanych 

(krystalicznych) i nieuporządkowanych (amorficznych). Fibryle są połączone wzajemnie 

mokrocząsteczkami przynaleŜnymi do sąsiednich fibryli. Przy umiarkowanych 

odkształceniach polimerów praktycznie nie zachodzi odkształcanie obszarów krystalicznych, 

a jedynie mam miejsce deformacja obszarów amorficznych. Oznacza to, ze w obszarach 

amorficznych fibryl zachodzi cząsteczkowa deformacja, wydłuŜenie i rozerwanie wiązań 

chemicznych, powstawanie i powiększenie się defektów cząsteczkowych, to znaczy rozwijają 

się procesy poprzedzające powstawanie submikropęknięć (rys.7).  

 

 
 

Rys.7. Uporządkowanie łańcuchów w polimerze po działaniu siły rozciągającej [Konstrukcje z 
tworzyw sztucznych, wyd. ALFA 1997]. 

 
W wyniku działania napręŜeń mechanicznych rozrywają się lub teŜ uaktywniają tylko 

długie łańcuchy cząsteczkowe i wiązania poprzeczne. Odgałęzienia, grupy i atomy 

stanowiące otoczenie łańcuchów głównych, nie uaktywniają się pod wpływem działania 
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napręŜeń mechanicznych. Proces degradacji w tym przypadku przebiega według 

mechanizmu wolnorodnikowego z etapami: inicjowanie, wzrost łańcucha i zerwanie 

łańcucha. Procesy rozpadu mechanicznego napręŜonych wiązań z powstawaniem jonów 

wymaga duŜego nakładu energii. Aktywne centra powstające przy destrukcji mechanicznej 

polimerów są zlokalizowane na krańcach zniszczonych makrocząsteczek w przeciwieństwie 

do centrów powstających przy degradacji termicznej i utleniającej. 

Degradacja mechaniczna zachodzi najczęściej podczas eksploatacji materiałów w  

warunkach obciąŜeń zarówno statycznych jak i dynamicznych, ale takŜe w wyniku 

pęcznienia czy teŜ w procesie przetwórstwa tworzyw polimerowych (np. wytłaczania lub 

wtryskiwania). Poddawany działaniu czynników mechanicznych, a równocześnie naraŜony 

na działanie czynników biologicznych jest m.in. polietylen wprowadzany do ludzkiego 

organizmu jako element sztucznego stawu biodrowego [Otfinowski J., Kowal J. i in. 2001]. 

Co prawda czysty polietylen jest materiałem niezwykle odpornym na degradację, jednak 

polimer przeznaczony do celów medycznych moŜe posiadać w swoim składzie substancje 

sieciujące i inne dodatki powodujące obniŜenie stabilności materiału. Niestety najczęściej 

stanowią one tajemnicę producenta. Obserwacje implantowanych panewek polietylenowych 

wykazały, Ŝe ulegają one z czasem widocznym zmianom makroskopowym, których 

przyczyną są zachodzące w materiale zmiany chemiczne. Zmiany te prowadziły do 

obniŜenia wytrzymałości mechanicznej i przyspieszały proces ich zuŜywania. Jak 

stwierdzono, przyczyną obserwowanego zjawiska było utlenianie i związana z nim 

degradacja polimeru. Inicjowanie tego procesu następowało najprawdopodobniej juŜ w 

trakcie wytwarzania lub sterylizacji panewki polietylenowej, kiedy mogły tworzyć się 

makrorodniki polimerowe reagujące łatwo z tlenem. W wyniku kolejnych reakcji z udziałem 

rodników nadtlenowych, nadtlenków i alkoksyrodników następowało utlenianie cząsteczki 

polimeru z wytworzeniem makrorodników lub aldehydów i struktur winylowych. Ta ostatnia 

reakcja, związana z pękaniem głównego łańcucha polimerowego i degradacją oksydacyjną 

mogła być teŜ wynikiem odczynowych reakcji biologicznych ustroju wokół implantowanej 

endoprotezy.  

KaŜdy implant medyczny zanim zostanie wprowadzony do Ŝywego organizmu musi 

zostać poddany sterylizacji. Produkty medyczne sterylizuje się stosując przegrzaną parę 

wodną, gotowanie w wodzie, ogrzewanie w temperaturach przewyŜszających 180oC, 

działając promieniami gamma lub beta, a takŜe poddając działaniu gazowego tlenku etylenu. 

Wybór techniki sterylizacji zaleŜy od materiału, z jakiego wykonano dany implant 

[Gogolewski S. 1992, 2003; Rutala W. 1998]. Często jednak proces sterylizacji inicjuje 

niekorzystne zmiany polimerów prowadzące do jego degradacji i pogorszenia właściwości 

mechanicznych. Wyroby polimerowe poddane działaniu przegrzanej pary wodnej, gorącej 
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wody lub wysokich temperatur ulegają deformacji, degradacji termicznej i oksydacyjnej, a w 

wielu przypadkach hydrolizie [Wiliam A. 1994]. 

W szczególnych przypadkach proces degradacji moŜe stanowić metodę zmian 

właściwości materiałów w zaleŜności od potrzeb aplikacyjnych. Zjawisko to zaobserwowano 

w przypadku polisulfonu stosowanego do otrzymywania m.in. membran do hemodializy oraz 

róŜnego typu implantów. Wynikający z budowy chemicznej hydrofobowy charakter 

powierzchni tego polimeru jest przyczyną zanieczyszczenia implantów polisulfonowych 

substancjami białkowymi. Pod wpływem naświetlania powierzchni polisulfonu 

promieniowaniem UV oraz działaniem plazmy H2O2 zaobserwowano zmianę charakteru 

powierzchni z hydrofobowej na hydrofilową co spowodowało, Ŝe proces adsorpcji białek 

został zahamowany. Eliminowało to zakaŜenie bakteriami w przypadku stosowania polimeru 

na przykład na cewniki [Czajkowska B., Kowal J. 2004]. Pierwotnym procesem 

fotochemicznym zachodzącym w PSU była dysocjacja wiązań C-O-C, C-SO2, C-CH3, H-CH2 

prowadząca do wolnych rodników. W dalszych etapach reakcji powstawały sprzęŜone układy 

polifenylowe, struktury fenolowe i połączenia karboksylowe (aromatyczne i alifatyczne 

ketony, kwasy karboksylowe). 

 

II.2.3. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH W MEDYCYNIE. 
 

Zastosowanie polimerów w medycynie jest bardzo szerokie szczególnie, jeśli 

uwzględni się zastosowania eksperymentalne. Implanty polimerowe są często stosowane w 

chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii jako sztuczne naczynia krwionośne, zastawki serca, 

elementy konstrukcyjne sztucznego serca, balony i stenty do plastyki naczyniowej, 

substytuty krwi oraz róŜnego rodzaju membrany półprzepuszczalne stosowane w 

hemodializie. Polimery stosowane do wyrobu tych produktów to głównie politereftalan 

etylenu, politereftalan butylenu, poliuretany, polisulfony, pochodne celulozy i innych 

polisacharydów oraz w mniejszym stopniu silikony [Lynch W. 1982]. 

Innym przykładem zastosowania polimerów jest osteosynteza chemiczna czyli 

klejenia kości. Dość wcześnie stosowanymi materiałami polimerowymi do klejenia były 

poliuretan (PU) oraz tworzywa akrylowe głównie polimetakrylan metylu (PMMA) i 

polimetakrylan metylu i etylu stosowane w chirurgii narządu ruchu jako cementy kostne. Do 

łączenia tkanek miękkich stosowano teŜ nici chirurgiczne (politereftalan etylenu, 

politereftalan butylenu, kopolimer tereftalanu etylenu i tereftalanu butylenu, polipropylen, 

polietylen, poliamid 6 i politetrafluoroetylen) i róŜnego rodzaju zszywki oraz kleje. Do klejów 

pochodzenia naturalnego zalicza się klej oparty na fibrynogenie. Kleje syntetyczne są oparte 

prawie wyłącznie na cyjanoakrylanach, które niestety podczas polimeryzacji mogą 

uwalnianiać formaldehyd oraz cyjanek [Quinn J., Maw J., i in. 1997]. 
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Materiały polimerowe są teŜ stosowane w chirurgii szczękowo-twarzowej do 

wypełniania ubytków kostnych Ŝuchwy i szczęki górnej, rekonstrukcji kości czaszki i twarzy, 

oczodołu oraz korekcji kosmetycznych, np. nosa i podbródka. RównieŜ stosuje się je do 

regeneracji kości w zębodołach, do zabezpieczenia implantów dentystycznych przed 

wrastaniem tkanki miękkiej oraz jako elastyczne wkładki dentystyczne, zmniejszające nacisk 

na dziąsła wywierany przez protezy. Polimery stosowane w chirurgii szczękowo-twarzowej to 

głównie polietylen, najczęściej w postaci porowatych płyt lub bloków, polimetakrylan metylu, 

silikony i poliuretany [Lelah M., Cooper S. 1986]. 

W chirurgii plastycznej materiały polimerowe stosuje się do korekcji wyglądu 

estetycznego pacjenta, na przykład korekcji kształtu warg, podbródka i nosa oraz np. do 

zmniejszenia widoczności zmarszczek skóry twarzy. Mogą one dodatkowo spełniać funkcje 

fizjologiczne zastępując uszkodzone tkanki powstałe np. w wyniku oparzeń. Przykładami 

takich polimerów są kolagen, hialuronian, poliakryloamidy, oraz mikrokuleczki z 

polietyloakrylanów lub polimetakrylanów zawieszone w Ŝelu kolagenowym [Lynch W. 1982]. 

Zastosowanie polimerów w chirurgii urazowej i ortopedii jest stosunkowo 

ograniczone, choć w dość powszechnym uŜyciu są np. panewki stawu biodrowego, elementy 

protez kolana i stawu łokciowego, implanty stawów palcowych i nadgarstka oraz cementy do 

mocowania protez stawu biodrowego w kości. Polimery są teŜ stosowane do wyrobu protez 

ścięgien i wiązadeł, gwoździ wewnątrzkanałowych krótkiego uŜycia, kompozytowych płytek i 

śrub do zespolenia złamań kostnych oraz elementów, tzw. klatek do zespolenia kręgów 

kręgosłupa. Tworzywem, które zaczęto stosować najwcześniej do osteosyntezy 

mechanicznej były gwoździe poliamidowe, które nie dawały odczynów zapalnych w kości i 

wykazywały zadowalającą wytrzymałość na zginanie. MoŜna je było modelować i obrabiać 

mechanicznie w trakcie zabiegu chirurgicznego, poniewaŜ tworzywo miękło przy 

temperaturze 60°C tolerowanej jeszcze przez otaczające tkanki. Jednak późniejsze 

doświadczenia z uŜyciem tego tworzywa do zespoleń mechanicznych zdecydowały o 

zrezygnowaniu z jego uŜycia. W przypadku konstrukcji panewek endoprotez stawu 

biodrowego po wielu próbach doboru materiałów najlepszy okazał się polietylen o wysokiej 

gęstości (UHMWPE). Wykorzystanie tworzyw sztucznych w naprawie ścięgien zginaczy 

palców rąk stanowi istotny postęp i weszło juŜ w róŜnych odmianach na trwałe do praktyki 

chirurgicznej [Marciniak J. 1992; Gogolewski S. 2003].  

Coraz większe zastosowanie w medycynie znajdują teŜ wyroby z polimerów 

resorbowalnych. Wytwarza się z nich nici chirurgiczne, mikroporowate podłoŜa do 

regeneracji tkanek oraz śruby, nity i płytki do mocowania złamań kostnych w chirurgii 

szczękowo – twarzowej. Polimery bioresorbowalne stosowane w medycynie, które 

produkowane są na skalę przemysłową to głównie poliglikolid (PGA), polilaktydy (PLA), 

kopolimery glikolidu z laktydami (PGLA), poli(ε-kaprolakton), poliortoestry, poliestroamidy 
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oraz poliparadioksanon. Polihydroksymaślan i jego kopolimer z walerianianem, choć 

produkowane przemysłowo na duŜą skalę, są jak dotąd stosowane w medycynie wyłącznie 

eksperymentalnie. Inne bioresorbowalne polimery znajdują się wciąŜ w fazie 

eksperymentalnej [Besso K., Iizuka T. i in. 1997; Majola A., Vainionpaa S. i in. 1991; 

Gogolewski S. 1991]. 

 

II.3. KOMPOZYTY POLIMEROWO – CERAMICZNE W ZASTOSOWNIACH MEDYCZNYCH. 

 

Omówione w poprzednim rozdziale materiały polimerowe ze względu na zbyt wysoką 

elastyczność oraz ograniczoną wytrzymałość nie spełniają wymogów mechanicznych dla 

zastosowania ich na implanty przenoszące obciąŜenia mechaniczne np. w ortopedii. 

Rozwiązaniem moŜe być wytwarzanie na bazie polimerów wielofazowych materiałów 

kompozytowych, które wykazują jednocześnie niskie wartości modułów spręŜystości oraz 

wysoką wytrzymałość. Jak widać na rysunku 8 kompozyty polimerowe modyfikowane fazą 

ceramiczną są grupą materiałów wykazującą duŜe podobieństwo do budowy i właściwości 

niektórych Ŝywych struktur tkankowych i mogą spełniać rolę implantów wypełniających, 

zastępujących lub zespalających te struktury.  
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Rys.8. ZaleŜność modułu Younga (E) od zawartości bioaktywnych cząstek w polimerach, w 

porównaniu do E kości [Cao W., Hench L. 1996]. 
 

Właściwości kompozytu PE/HA oraz PE/bioszkło mają sztywność zbliŜoną do kości 

gąbczastej lub tkanek miękkich, natomiast kompozyty o osnowie z polisulfonu wykazują 

właściwości duŜo lepsze od właściwości kości gąbczastej. Moduł Younga dla PE/HA wzrasta 

ze wzrostem HA w kompozycie. Stwierdzono jednak, Ŝe dla zachowania porównywalnej do 
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kości korowej wytrzymałości na kruche pękanie nie powinno się przekraczać 40% zawartości 

hydroksyapatytu [Bonfield W., Grynpas M. i in. 1981; Huang J., Di Silvio L. i in. 1997]. W 

innych badaniach stwierdzono, Ŝe w przypadku kompozytów PEEK/HA wartości E są 

zbliŜone do kości gąbczastej przy uŜyciu 20 – 30% HA [Abu Bakar M., Cheng M. i in. 2003]. 

Dodatkową zaletą materiałów kompozytowych jest moŜliwość sterowania ich 

właściwościami mechanicznymi, a takŜe biologicznymi oraz dopasowanie do określonego 

zastosowania poprzez kontrolę udziału faz modyfikujących i sposób ułoŜenia w osnowie 

polimerowej [Matthews F., Rawlings R. 1995; Ramakrishna S., Mayer J. i in. 2001]. 

 Podstawowym problemem w przypadku implantów z kompozytów polimerowych jest 

zagadnienie ich trwałości w środowisku biologicznym. Czynniki takie jak skłonność 

polimerów do degradacji (rozdz. II.2.2), a takŜe obecność granic międzyfazowych w 

kompozytach mogą wpływać na trwałość materiałów, które dodatkowo w organizmie ludzkim 

poddawane są działaniu napręŜeń stałych i cyklicznych. Potwierdzają to badania, w których 

zaobserwowano spadek wytrzymałości i czasu Ŝycia po przyłoŜeniu obciąŜeń cyklicznych 

materiałów kompozytowych w warunkach in vitro [Szaraniec B., Chłopek J. i in. 2001; Kmita 

G. 2003]. Podobne wnioski wysnuli Christtel i in. dla kompozytów PEEK/CF z włóknem 

węglowym krótkim o róŜnokierunkowym ułoŜeniu włókien [Christel P, Claes L. i in. 1991]. 

Degradacja powierzchni międzyfazowych pod wpływem działania napręŜeń cyklicznych i 

sztucznego środowiska biologicznego zachodziła teŜ w przypadku kompozytów PSU/CF, 

PSU/włókna poliaramidowe oraz PE/HA. Dla kompozytu PE/HA zaobserwowano dyfuzję 

płynu, która zachodziła przez cząstki HA oraz przez granice międzyfazowe PE i HA 

ułatwiona obecnością mikropęknięć i kapilar (rys.9) [Latour R., Black J. 1993; Wang M. 2003; 

Suwanprateeb J., Tanner K.E. i in. 1995]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.9. MoŜliwości penetracji płynu Ringera w kompozycie PE/HA. 
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DuŜy wpływ na właściwości mechaniczne wyrobów wykonanych z materiałów 

kompozytowych wywiera równieŜ wytrzymałość złącza osnowy i napełniacza. Adhezję 

powodują siły występujące na granicy faz. Siły te wynikają z budowy chemicznej polimeru 

oraz napełniacza [Lipatow J. 1984]. ZaleŜą one od występowania w makrocząsteczce 

ugrupowań polarnych lub innych zdolnych do reagowania chemicznego lub silnego 

oddziaływania na atomy, grupy atomów lub cząsteczek występujących na powierzchni 

napełniacza. W wielu przypadkach adhezja między matrycą polimerową, a fazą modyfikującą 

powstaje jedynie na zasadzie mechanicznego złącza powstałego podczas wytwarzania 

kompozytów, brak natomiast chemicznego wiązania [Wang M. 2003; Suwanprateeb J., 

Tanner K.E. i in. 1995]. Za uzyskanie odpowiednio wysokiej wytrzymałości granicy 

międzyfazowej odpowiedzialne są równieŜ takie czynniki jak zwilŜalność napełniacza przez 

polimer oraz rodzaj więzi tworząca się na tej granicy. Słaba adhezja włókien do matrycy 

polimerowej była przyczyną spadku wytrzymałości np. dla kompozytów PEEK/CF 

wzmocnionych włóknem jednokierunkowym ciągłym, co zaobserwowali Zhang i in. [Zhang 

G., Latour Jr R. i in. 1996]. Zjawisko było przyspieszone penetracją płynów fizjologicznych w 

głąb materiału, odpowiedzialną za niekorzystne zmiany stanu granic międzyfazowych. DuŜe 

wpływ na właściwości mechaniczne w przypadku kompozytów polimerowych 

modyfikowanych cząstkami ceramicznymi ma takŜe sposób ich rozmieszczenia. 

Równomierne rozmieszczenie zwiększa ilość punktów styczności i prawdopodobieństwo 

powstania większej ilości wiązań chemicznych, a więc poprawia adhezję. Z kolei zjawiskiem 

niekorzystnym jest aglomeracja cząstek, a tworzące się wiązania chemiczne o duŜej energii 

dysocjacji usztywniają polimer w miejscach styczności, co moŜe powodować pogorszenie 

właściwości mechanicznych materiału. Aglomeracji moŜna zapobiegać poprzez dodatek 

m.in.: substancji powierzchniowo – czynnych, które zmniejszają napięcie powierzchniowe 

napełniaczy i absorbują się na nich [Malikov E., Gurvič J. 1982]. Funkcje te spełniają m.in. 

kwas stearynowy, sole cynkowe kwasów tłuszczowych, kompozycje zawierające w swoim 

składzie estry, alkohole bądź glikole aromatyczne oraz mieszaniny Ŝywic polarnych i 

niepolarnych. W celu poprawy niedostatecznej adhezji często modyfikuje się powierzchnie 

łączonych materiałów. Dla przykładu o aktywności chemicznej włókien węglowych decyduje 

obecność na ich powierzchni grup funkcyjnych o charakterze kwasowym i zasadowym 

(rys.10). Grupy te wykazują zdolność do tworzenia z osnową polimerową więzi o charakterze 

chemicznym. Powstają przy tym wiązania wodorowe pomiędzy grupami funkcyjnymi na 

powierzchni włókien, a grupami hydroksylowymi i karboksylowymi prekursorów 

organicznych, a w następnych etapach wiązania estrowe i eterowe. W zaleŜności od rodzaju 

włókien koncentracja grup funkcyjnych na ich powierzchni moŜe być róŜna. Istnieje więc 

potrzeba wprowadzenia jak największej ilości takich grup funkcyjnych na powierzchnię 

włókien węglowych, co moŜna zrobić na przykład poprzez częściowe utlenianie ich 
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powierzchni przy pomocy gazowych i ciekłych utleniaczy. Jako media utleniające stosuje się 

najczęściej powietrze, ozon oraz kwas azotowy. [Chłopek J. 1994, BłaŜewicz S. 1991; 

Lipatow J. 1984]. 

 

 
 

Rys.10. Występowanie grup funkcyjnych na powierzchni włókien węglowych [Chłopek J. 1997]. 

 

W przypadku modyfikacji polimerów za pomocą cząstek równieŜ przeprowadzono 

wiele badań mających na celu zwiększenie wytrzymałości granic międzyfazowych [Deb S., 

Wang M. i in. 1996; Louis J., Dabadie M. 1990]. Do poprawy adhezji, a tym samym 

właściwości mechanicznych w przypadku kompozytów PE/HA stosowane były czynniki 

sprzęgające takie jak silany, polikwasy oraz izocyjaniany, które umoŜliwiły powstanie 

chemicznego połączenia między matrycą polimerową, a cząstkami HA [Sousa R.A., Reis 

R.L. i in. 2003; Wang M. 2003]. Jak się jednak okazało zabiegi te nie zlikwidowały procesu 

rozwarstwiania, a jedynie go opóźniły. 
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II.3.1. ZASADY PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH. 
 

Kompozyty, to materiały złoŜone z co najmniej dwóch chemicznie odmiennych faz, o 

ściśle określonych granicach między nimi. Składnik występujący w kompozycie jako faza 

ciągła, najczęściej w przewaŜającej ilości nazywany jest osnową albo matrycą. Fazy 

modyfikujące spełniają ściśle określoną rolę i wpływają na właściwości uŜytkowe materiału. 

Zazwyczaj rozróŜnia się trzy typy materiałów kompozytowych: wzmacniane dyspersyjnie, 

wzmacniane cząstkami oraz wzmacniane włóknami [Konsztowicz K. 1983; Matthews F., 

Rawlings R. 1995; Nielsen L., Landel R. 1994; Barbero E., Fernandez- Saez J. i in. 2000]. 

W przypadku kompozytów wzmacnianych dyspersyjnie obecność drobnych cząstek 

(d= 0.01 – 0.1 µm ) rozproszonych w osnowie ma za zadanie utrudnienie rozchodzenia się 

dyslokacji oraz podnosi odporność materiałów na pełzanie. Ich udział objętościowy wynosi 1 

– 15%, a średnia odległość Dp powinna mieścić się w granicach 0.01 – 0.3 µm. Wielkości te 

powinny spełniać zaleŜność:  

Dp=(2 d2/3 Vp)
1/2 (1-Vp)    (1) 

 

Kompozyty wzmacniane cząstkami charakteryzują się tym, Ŝe obciąŜenia 

przenoszone są zarówno poprzez osnowę, jak i przez cząstki wzmacniające. Działanie 

wzmacniające ma charakter złoŜony i realizuje się poprzez oddziaływanie spręŜyste cząstek 

z osnową, co prowadzi do określonego rozkładu napręŜeń między tymi fazami, oraz 

hamowanie odkształceń plastycznych w osnowie. Wielkość wzmocnienia jest złoŜoną 

funkcją odległości między cząstkami, ich średnicy, oddziaływań spręŜystych między osnową i 

cząstkami, a takŜe zachowania samych cząstek w zakresie odkształcenia spręŜystego i 

plastycznego. Dlatego wielkość wzmocnienia jest trudna do przewidzenia. Moduł 

spręŜystości kompozytów wzmacnianych cząstkami powinien spełniać równanie: 

mppm

pm

c EVEV

EE
v

+
=      (2) 

 
gdzie: Ec, Em, Ep – moduł spręŜystości kompozytu, osnowy i cząstek; Vm, Vp – udział 

objętościowy osnowy i cząstek.  

W przypadku kompozytów wzmacnianych cząstkami orientacja cząstek jest najczęściej 

przypadkowa, a ich kształt moŜe być sferyczny, sześcienny, płytkowy lub o innej geometrii 

regularnej i nieregularnej. Sposoby rozmieszczenia cząstek ceramicznych w osnowie 

polimerowej pokazano na rysunku 11 [Wang M. 2003]. 
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Rys.11. Sposoby rozmieszczenia cząstek ceramicznych w matrycy polimerowej [Wang M. 2003]. 

 

W przypadku kompozytów wzmocnionych włóknami wyróŜnić moŜna kompozyty 

wzmacniane włóknem ciągłym i kompozyty wzmocnione włóknem krótkim (nieciągłym). 

Bardziej wytrzymałe i sztywne włókna są odpowiedzialne za przenoszenie obciąŜeń, a 

osnowa spełnia rolę spoiwa przekazując napręŜenia do włókna. Jej zadaniem jest teŜ 

ochrona włókien przed kruszeniem. Orientacja włókien w kompozytach z włóknem krótkim 

moŜe być zarówno przypadkowa, jak i ukierunkowana. W materiałach kompozytowych 

wzmacnianych włóknami moŜliwa jest orientacja włókien: 1D (jednokierunkowe ułoŜenie 

włókien), 2D (dwukierunkowe ułoŜenie włókien – maty i tkaniny), 3D (trójkierunkowe ułoŜenie 

włókien – włókniny ) oraz MD (wielokierunkowe ułoŜenie włókien). Schematycznie pokazuje 

to rysunek 12. 

 

1D 2D 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Rys.12. MoŜliwości orientacji włókien w kompozytach wzmacnianych włóknem ciągłym. 

 

 Głównym celem wprowadzenia włókien do homogenicznego materiału jest 

podwyŜszenie jego wytrzymałości. Włókna mogą przeszkadzać w rozwoju pęknięcia (rys.13) 

zorientowanego prostopadle do włókien [Knott J. 1973, Ashby M., Jones D. 1995]. W 

przypadku ich duŜej zawartości spękania zapoczątkowane w osnowie nie rozprzestrzeniają 

się katastroficznie w całej objętości materiału, ale mogą zatrzymać się na włóknach.  

 

stan skondensowany stan pośredni stan rozproszenia 
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Rys.13. Mechanizm hamowania wzrostu pęknięcia w kompozytach [Ashby M., Jones D. 1995]. 

 

W momencie zbliŜania się pęknięcia do włókna następuje miejscowe oddzielenie się osnowy 

od włókna (delaminacja), powodujące chwilowe zatrzymanie rozprzestrzeniania się 

pęknięcia. Mogą teŜ działać inne mechanizmy odpowiedzialne za pochłanianie 

nagromadzonej energii spręŜystej jak np. „mostkowanie” pęknięcia poprzez bardziej 

wytrzymałe włókna, wyciąganie włókien z osnowy – tzw. efekt pull out, czy teŜ tworzenie 

mikropęknięć [Ashby M., Jones D. 1995]. Na rysunku 14 przedstawiono zaleŜność 

napręŜenie – odkształcenie dla kompozytu 1D oraz porównawczo dla ceramiki. 

 

 

Rys.14. ZaleŜność napręŜenie-odkształcenie dla: 1 -  kompozytu 1D z osnową kruchą, 2 - typowej 
ceramiki. OA – zakres spręŜysty, A – początek tworzenia szczelin w osnowie, AB – powstanie sieci 

szczelin, BC – odkształcenie drogą poślizgu, CE’ – zniszczenie kruche, CE – zniszczenie 
kontrolowane z rozwarstwieniami.  

 
Właściwości mechaniczne kompozytów modyfikowanych włóknami moŜna 

projektować poprzez odpowiedni dobór składników i sposób ich łączenia. Zasadę 

wzmocnienia materiału przy zastosowaniu włókien moŜna przedstawić za pomocą modelu 

równoległego materiału dwufazowego (rys. 15). 
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Rys.15. Model równoległy materiału wzmacnianego włóknami. 

 

Dla uproszczenia przyjmuje się jednorodność i ciągłość włókien, ich równomierne 

rozmieszczenie w całej osnowie oraz zorientowanie włókien w jednym kierunku. Ponadto 

zakłada się, Ŝe połączenie włókna z osnowa jest idealne.  

ObciąŜenie takiego materiału siłą Fc równolegle do osi włókien, moŜna rozłoŜyć na 

obciąŜenie włókien Ff i obciąŜenie osnowy Fm:  

Fc = Ff + Fm      (3) 

WyraŜając ten wzór za pomocą napręŜenia: (σ = F/A) otrzymuje się: 

σcAc = σf  Af + σm  Am     (4) 

gdzie: Ac, Af, Am – pola powierzchni przekroju poprzecznego kompozytu, włókien i osnowy 

σc, σf, σm – napręŜenia kompozytu, włókien i osnowy. 

Dzieląc równanie 4 przez Ac otrzymuje się: 

σc = σf Vf + σm Vm     (5) 

gdzie: Vf, Vm – udziały objętościowe odpowiednio: włókien i osnowy w kompozycie. 

 

JeŜeli włókna i osnowa odkształcają się jednakowo tj. εf = εm = εc to równanie 5 moŜna 

zapisać jako: 

σc = Ef  εc Vf + Em  εc Vm     (6) 

gdzie: Ec, Ef, Em – moduły Younga odpowiednio: kompozytu, włókna i osnowy. 

 

PoniewaŜ Ec = σc/εc, to po przekształceniu równania 6 otrzymuje się: 

Ec = Ef Vf + Em  Vm      (7) 

 

Równania 5 i 7 noszą nazwę reguły mieszanin i stanowią podstawę przy obliczeniach 

wytrzymałości i spręŜystości w projektowaniu kompozytów [Konsztowicz K. 1983]. Są one 
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jednak prawdziwe wyłącznie w przypadku gdy odkształcenia zniszczenia włókien i osnowy 

są jednakowe (rys.16). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.16. ZaleŜność napręŜenie (σ) – odkształcenie (ε) dla kompozytu o takim samym 
odkształceniu osnowy i włókien. 

 

Gdy odkształcenie zniszczenia osnowy jest większe od odkształcenia zniszczenia 

włókien (εm > εf) to zniszczenie kompozytu zachodzi przy napręŜeniu w osnowie niŜszym niŜ 

jej napręŜenie zniszczenia. Ilustruje to wykres napręŜenie – odkształcenie przedstawiony na 

rysunku 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.17. ZaleŜność napręŜenie (σ) – odkształcenie (ε) dla kompozytu, w którym odkształcenie osnowy 
jest większe niŜ włókien. 

 
W tym przypadku wytrzymałość kompozytu moŜna obliczyć równieŜ z prawa mieszanin wg 

wzoru: 

σc = σf Vf + σm
’ Vm     (8) 

 

gdzie: σm
’ – napręŜenie w osnowie przy odkształceniu włókien w chwili zniszczenia. 

σf 

 
 
σc 

 
 
σm 

εc = εm = εf 

σf 

 
 
σc 

 
σm 
σm

’ 

εc = εf          εm 
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Ze względu na niewielki wkład osnowy w końcową wytrzymałość kompozytu często stosuje 

się uproszczone prawo mieszanin:  

σc ≅ σf Vf      (9) 

 

Wynika z niego, Ŝe największe wzmocnienie moŜna osiągnąć przez zastosowanie 

duŜego udziału objętościowego włókien. W przypadku duŜej zawartości włókien, zniszczenie 

zaczyna się we włóknach przy odkształceniu zniszczenia dla włókien (εf), doprowadza do 

zniszczenia osnowy i całego kompozytu przy napręŜeniu w osnowie (σm
’) mniejszej niŜ jej 

wytrzymałość (σm). JeŜeli ilość włókien jest mała, to mogą one nie powstrzymać 

odkształcenia osnowy, ulegają zerwaniu, a osnowa dalej przenosi odkształcenia, aŜ do jej 

zniszczenia (rys. 18). Oznacza to, Ŝe kompozyty z osnowa plastyczną muszą zawierać 

pewna minimalną objętość włókien od której począwszy obowiązuje prawo mieszanin 

[Courtney T.H. 2000, Konsztowicz K. 1983]. 

 

εεεεm >>>> εεεεf i du Ŝa zawarto ść włókien 

zniszczenie kompozytu następuje w momencie 

zniszczenia włókien 

 

  

εεεεm >>>> εεεεf i mała zawarto ść włókien 

zniszczenie kompozytu następuje w wyniku 

uszkodzenia włókien prowadzącego do 

zniszczenia kompozytu 

  

 

Rys.18. Sposoby niszczenia kompozytów o osnowach plastycznych (εm > εf) w zaleŜności od 
zawartości włókien. 

 

W celu wyznaczenia objętości krytycznej włókien załoŜono, Ŝe gdy εm > εf, a włókien 

jest bardzo mało, to w pewnych granicach obciąŜeń kompozyt zachowuje się tak, Ŝe włókna 

działają jak wtrącenia obcej fazy – osłabiające, a wytrzymałość kompozytu zaleŜy od udziału 

objętościowego i wytrzymałości osnowy:  

 

σc = σm Vm = σm (1-Vf)     (10) 

 

Zwiększenie udziału objętościowego włókien prowadzi do podniesienia wytrzymałości 

zgodnie z prawem mieszanin wyraŜonym wzorem 8. Minimalny udział włókien moŜna 

obliczyć z porównania zaleŜności 8 i 10: 

 



Przegląd literatury 

 37

σm (1-Vf) = σf Vf + σm
’ Vm = σf Vf + σm

’ (1-Vf)    (11) 

 

stąd:    
mmf

mm
f vv

'

'

min σ+σ+σ
σ−σ

==      (12) 

 

 Natomiast w przypadku kompozytów o osnowach kruchych, dla których odkształcenie 

zniszczenia osnowy jest mniejsze od odkształcenia zniszczenia włókien (εm < εf), ich 

zniszczenie następuje przy napręŜeniach duŜo mniejszych od napręŜenia zniszczenia 

włókien. Jak wynika z rysunku 19 wytrzymałość kompozytu zaleŜy od odkształcenia osnowy, 

natomiast o wytrzymałości kompozytów decyduje wytrzymałość włókien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys.19. ZaleŜność napręŜenie (σ) – odkształcenie (ε) dla kompozytu, w którym odkształcenie osnowy 
jest mniejsze niŜ włókien. 

 

Przy obliczaniu wytrzymałości w takim przypadku wykorzystuje się prawo mieszanin w 

postaci: 

σc = Vf Ef  εm + (1-vf) σm    (13) 

 

Przy załoŜeniu, Ŝe Vf Ef  εm > (1-vf) σm czyli zaniedbując wkład osnowy w końcową 

wytrzymałość kompozytu, moŜna przyjąć zredukowaną postać równania 13:  

 

σc ≅ Vf Ef  εm       (14) 

 

 Sposoby niszczenia kompozytów o osnowach kruchych w zaleŜności od zawartości 

włókien pokazano na rysunku 20.  

σf 

 
 
 
σc 

 
σm

 

εc = εm          εf 
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εεεεm <<<< εεεεf i du Ŝa zawarto ść włókien 

zniszczenie kompozytu następuje w wyniku 

uszkodzenia osnowy prowadzącego do 

zniszczenia kompozytu 

 

  

εεεεm <<<< εεεεf i mała zawarto ść włókien 

zniszczenie kompozytu następuje w momencie 

zniszczenia osnowy 

 

  

 

Rys.20. Sposoby niszczenia kompozytów o osnowach kruchych (εm < εf) w zaleŜności od zawartości 
włókien. 

 

II.3.2. METODY OTRZYMYWANIA KOMPOZYTÓW. 
 

Wyroby medyczne z kompozytów polimerowo – ceramicznych otrzymuje się przy 

wykorzystaniu technik stosowanych do wyrobu produktów ogólnego uŜycia. Wybór metody 

formowania zaleŜy od wymiarów i kształtu wyrobów, wielkości produkcji, a takŜe rodzaju 

stosowanych materiałów. Spośród wielu metod otrzymywania kompozytów o osnowach z 

Ŝywic termoplastycznych stosuje się głównie metody wytłaczania, wtrysku i prasowania 

[Konsztowicz K. 1983, Gogolewski S. 2003; Matthews F., Rawlings R. 1995]. 

W przypadku niewielkiej produkcji prototypów, krótkich serii, a takŜe wyrobów 

niezbędnych do przeprowadzenia wstępnych badań implantów stosuje się formowanie 

ręczne (metodę kontaktową). Jakość wyrobu otrzymywanego tą metodą zaleŜy w duŜym 

stopniu od umiejętności wykonawcy. Wytłaczanie stosuje się do otrzymywania stosunkowo 

prostych elementów, które przetwarza się następnie na bardziej skomplikowane wyroby 

końcowe przez obróbkę skrawaniem, wycinanie lub wiercenie. Metalowe formy o 

odpowiednim kształcie wypełnia się odmierzoną ilością polimeru w postaci proszku lub 

granulatu oraz modyfikatorem. Do otrzymywania wyrobów o podwyŜszonych własnościach 

mechanicznych wykorzystuje się technikę laminowania. Tkaninę lub włókninę słuŜącą do 

wzmocnienia wyrobu polimerowego nasyca się lub pokrywa polimerem i umieszcza w formie 

o poŜądanym kształcie. Forma ze składnikami kompozytu jest następnie umieszczana 

między podgrzanymi płytami prasy hydraulicznej, sprasowana pod Ŝądanym ciśnieniem i 

utrzymywana w zadanej temperaturze przez ustalony okres czasu. Zestalenie polimeru pod 

ciśnieniem pozwala na uzyskanie wyrobu końcowego odwzorowującego kształt formy 

(rys.21). 

 



Przegląd literatury 

 39

 

Ciśnienie prasowania 

Formowany 
materiał 

Wyrób końcowy 

 

 

Rys.21. Formowanie w prasie hydraulicznej pod ciśnieniem. 

 

Przetwarzanie polimerów metodą wtrysku jest procesem nieciągłym, pozwalającym 

na masową produkcję wyrobów o skomplikowanych kształtach. Tą metodą otrzymuje się 

wyroby o duŜej dokładności kształtów i wymiarów. Jest to metoda bardzo powtarzalna, 

stosowana przede wszystkim do formowania materiałów termoplastycznych i ich 

kompozytów. Wymaga jednak zastosowania jako faz wzmacniających wypełnienia w postaci 

krótkich włókien lub cząstek. Wtryskiwanie jest procesem cyklicznym, w którym materiał 

wyjściowy w postaci granulatu lub proszku jest podany z pojemnika do ogrzewanego 

cylindra, gdzie się uplastycznia. Stopiony polimer po przejściu przez system kanałów 

łączących dyszę z formą wypełnia ją pod ciśnieniem. Po schłodzeniu i otwarciu formy 

otrzymuje się gotowe wyroby. Rysunek 22 przedstawia budowę przykładowej wtryskarki 

pionowej. 
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Rys.22. Schemat wtryskarki pionowej. 

1. zębatka płaska 
2. koło zębate dźwigni ręcznej 
3. tłok 
4. spręŜyna 
5. grzałka 
6. torpeda 

 

 Wiele wyrobów z kompozytów polimerowych otrzymuje się metodą preimpregnacji i 

prasowania na gorąco. Metodą tą moŜna wytwarzać części kompozytowe o wysokiej jakości. 

Jej główną zaletą jest moŜliwość wytworzenia kompozytów wzmacnianych włóknem ciągłym. 

W takim przypadku wymagane jest wstępne przygotowanie włókien poprzez ich odpowiednie 

ułoŜenie (rys.23) i zalanie roztworem polimeru otrzymanym najczęściej po rozpuszczeniu w 

odpowiednich rozpuszczalnikach.  

 
Rys.23. Równoległe ułoŜenie włókien przygotowanych do przesączenia Ŝywicą. 

 

O jakości uŜytkowej danego roztworu decydują nie tylko właściwości samego polimeru, lecz 

takŜe rodzaj uŜytego rozpuszczalnika i stęŜenie polimeru w roztworze. Po zestaleniu się 

polimeru w odpowiedniej formie kompozyt poddaje się często jeszcze obróbce 

mechanicznej.  

W wielu przypadkach wymagane jest, aby produkty do zastosowań medycznych 

posiadały strukturę porowatą. Struktury porowate w kompozytach polimerowych moŜna 

wytworzyć stosując np. sól kuchenną jako czynnik porotwórczy. Sól dodaje się do roztworu 
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polimeru, a po odparowaniu rozpuszczalnika wypłukuje z zestalonego materiału, np. przez 

ogrzewanie w wodzie. Całkowite usunięcie dodatków i rozpuszczalników z zestalonego 

polimeru jest konieczne dla utrzymania jego biozgodności. Innym sposobem jest stosownie 

odpowiednich biodegradowalnych modyfikatorów najczęściej w postaci włókienek, po których 

zaniku pozostaje porowata niedegradowalna matryca [Stodolak E.,  Zaczynska E. 2006]. 

 
II.3.3. ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I BIOLOGICZNYCH IMPLANTÓW Z 
KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH. 

 

Podstawowym problemem przy projektowaniu biozgodnych materiałów 

kompozytowych o odpowiednio duŜej wytrzymałości do celów medycznych jest właściwy 

dobór włókien i osnowy. MoŜna wyróŜnić kompozyty resorbowalne i częściowo resorbowalne 

oraz nieresorbowalne (stabilne). Zastosowanie kompozytów częściowo resorbowalnych i 

resorbowalnych stwarza moŜliwość stworzenia warunków dla bardziej naturalnego zrostu 

kostnego. W trakcie zdrowienia materiały stopniowo obniŜają swoją sztywność, a kość 

odbudowuje swoją strukturę i stopniowo przejmuje coraz większą część obciąŜeń. WaŜnym 

kryterium w przypadku projektowania kompozytów resorbowalnych i częściowo 

resorbowalnych jest dopasowanie czasu resorpcji do czasu zdrowienia kości. Przykładami 

kompozytów resorbowalnych są m.in. poliglikolid i polilaktyd wzmacniane włóknami 

polilaktydowymi lub polilaktydowymi modyfikowanymi powierzchniowo bioszkłem czy teŜ 

włóknami poliglikolowymi, a takŜe polilaktyd wzmacniany włóknami szklanymi o składzie 

opartym na fosforanach wapnia [Majola A., Vainionpaa S. 1991, 1992; Szaraniec B., 

Cholewa – Kowalska K. i in. 2005; Mano J., Sousa R. i in. 2004]. Coraz szersze 

zastosowanie w medycynie znajdują teŜ włókna alginianowe. Rosnące zainteresowanie 

alginianami jest spowodowane ich unikalnymi właściwościami, głównie biokompatybilnością 

z organizmem ludzkim oraz zdolnością podwyŜszania krzepliwości krwi [Fabia J., Ślusarczyk 

C. i in. 2005; Stodolak E., Zaczynska E. i in. 2006; Majima T., Funakosi T. i in. 2005]. 

Kompozyty z polimerów resorbowalnych wykazują niewystarczające właściwości 

mechaniczne dla zastosowań w miejscach naraŜonych na działanie duŜych obciąŜeń dlatego 

często wzmacnia się je przy uŜyciu nieresorbowalnych faz takich jak np. włókna węglowe lub 

poliamidowe [Benson J. 1971; Chłopek J. 1994]. 

Nieresorbowalne implanty kompozytowe są stosowane w miejscach gdzie wymagana 

jest duŜa trwałość implantów i ich niezmienna w czasie sztywność. Przykłady kompozytów 

nieresorbowalnych stanowią: Ŝywica epoksydowa wzmacniana włóknem węglowym 

(epoxy/CF), Ŝywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym (epoxy/GF), polimetakrylan 

metylu wzmacniany włóknem węglowym (PMMA/CF), polietylen wzmacniany włóknem 

węglowym (PE/CF), polisulfon wzmacniany włóknem węglowym (PSU/CF), 
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poli(eteroeteroketon) wzmacniany włóknem węglowym (PEEK/CF) i inne (rys.24) 

[Ramakrishna S., Mayer J i in. 2001]. 

 

 

 
 

Rys.24. Przykłady kompozytów polimerowych stosowanych w medycynie. 
CF- włókna węglowe, C- węgiel, GF- włókna szklane, KF- włókna aramidowe, SR- guma silikonowa, 
Epoxy- Ŝywica epoksydowa, PSU- polisulfon, PEEK- poli(eteroeteroketon), PP- polipropylen, PMMA- 

poli(metekrylan metylu), PC- poliwęglan, PLA- polilaktyd, UHMWPE- polietylen o wysokiej masie 
cząsteczkowej, PTFE- poli(tetrafluoro etylen), PGA- poliglikolid, HAp- hydroksyapatyt, PET- 

poli(teraftalen etylenu), PU- poliuretan, PELA- kopolimer blokowy polietylen-polilaktyd, LCP- polimery 
ciekłokrystaliczne, PMA- polimetakrylan, PHB- poli(hydroksymaślan). 

 

Analiza biozgodności róŜnych materiałów stosowanych na implanty wskazuje, Ŝe 

najodpowiedniejsze materiały modyfikujące nadające kompozytowi korzystne właściwości 

biologiczne to hydroksyapatyt i fasforany wapnia, bioaktywne szkła fosforanowo – wapniowe, 

polihydroksykwasy oraz materiały węglowe [Chłopek J. 2001, Hench L. 1995, Łączka M., 
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Cholewa – Kowalska K. i in. 2003; Łączka M. 2003]. Dodatek bioaktywnych cząstek do 

osnowy polimerowej wywiera korzystny wpływ na zachowanie biologiczne kompozytów, 

które mogą utworzyć mocne połączenie z kością po implantacji. Jest to związane z 

powstawaniem powłok fosforanowych na tego typu implantach, co umoŜliwia utworzenie 

silnych wiązań chemicznych pomiędzy wszczepionym implantem, a kością [Luklinska Z., 

Bonfield W. 1992; Chłopek J., BłaŜewicz M. i in. 2001; Stoch A., BroŜek A. i in. 2000; 

Chłopek J. Haberko K. i in. 2002; Rosół P., Chłopek J. i in. 2005; Szaraniec B., Rosół P. in. 

2005]. Idea wzmacniania kompozytów polimerowych bioaktywnymi cząstkami ceramicznymi 

została wprowadzona w 1981r. przez zespół prof. Bonfielda. Wynikała ona z podobieństwa 

tych materiałów do naturalnej kości, która jest kompozytem biologicznym złoŜonym z włókien 

kolagenowych i części mineralnych (m.in. hydroksyapatytu) [Bonfield W., Grynpas M. i in. 

1998; Profio A. 1993]. Hydroksyapatyt uŜywany najczęściej do modyfikacji odznacza się 

duŜą biozgodnością w stosunku do tkanek, jest łatwo akceptowany przez ludzki organizm i z 

tego względu często wykorzystuje się go jako bioaktywny materiał w medycynie i profilaktyce 

dentystycznej [Hench L. 1993, 1995; Cao W., Hench L. 1996; Knychalska-Karwan Z., 

Ślósarczyk A. 1996; Ślósarczyk A. 1997; Kijkowska R. 1998, Rapacz – Kmita A., Ślósarczyk 

A. i in. 2004, 2005]. Wiele badań klinicznych potwierdza biotolerancję i korzystne działanie 

hydroksyapatytu w procesie gojenia i odbudowy kości. JednakŜe w celu produkcji 

bioaktywnych substytutów kości potrzebna jest odpowiednia ilość cząstek. Według Bonfielda 

[Bonfield W., Grynpas M. i in. 1998] moduł Younga kości korowej moŜna przedstawić 

wzorem: 

Ekość=EHAp⋅VHAp+EKolagen⋅VKolagen     (15) 

 

Według tej koncepcji postanowiono utworzyć kompozyt z hydroksyapatytu (HAp) 

charakteryzującego się wysokim modułem Younga (tab.1) oraz polietylenu (PE) o niskim 

module Younga (tab.3). ZałoŜono, Ŝe przy odpowiednim stosunku objętości PE/HAp moŜna 

otrzymać materiał o właściwościach zbliŜonych do kości. Wytworzono szereg materiałów, w 

których zawartość HAp wynosiła 10% - 60%. Badania na zwierzętach wykazały, Ŝe kompozyt 

o zawartości HAp mniejszej od 20% zachowywały się jak ciała inertne, podobnie jak sam 

polietylen. Natomiast kompozyt o zawartości 20% - 60% HAp był bioaktywny i na jego 

powierzchni narastała tkanka kostna [Di Silvio L., Dalby M. i in. 1998]. Pierwszym tego typu 

kompozytem był hydroksyapatyt wzmacniający polietylen (PE/HAp) o handlowej nazwie 

HAPEXTM. Wykonany z niego w 1995 roku przez Smith & Nephev Richard Inc. implant ucha 

środkowego charakteryzował się właściwościami zbliŜonymi do kości [Swain R., Wang M. i 

in. 1999]. Sukcesy kliniczne przyczyniły się do rozwoju innych bioaktywnych kompozytów o 

osnowach polimerowych. Naukowcy z całego świata zaczęli przeprowadzać próby 

wzmacniania róŜnych polimerów cząstkami bioaktywnej ceramiki. Cząstki hydroksyapatytu 
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wykorzystano jako dodatek do polimerowych matryc takich jak (hydroksymaślan) (PHB) 

[Boeree N., Dove J. i in. 1993], polisulfon (PSU) [Wang M., Yue C. i in. 2001], polilaktyd 

(PLLA) [Shikinami Y., Okuno M. 2001; Wang M., Chen L. i in. 2001], poli(etereterketon) 

(PEEK) [Abu Bakar M., Cheng M. i in. 2003, Abu Bakar M., Cheang P i in. 2003] i chityna 

[Weng J., Wang M. 2000]. Do wzmacniania polimerowych matryc uŜywano teŜ innych 

cząstek bioaktywnych jak np. bioszkło oraz ceramika A/W [Wang M., Bonfield W. i in. 1995; 

Knowles J., Hastings G. 1993]. 

W przypadku zastosowania jako fazy modyfikującej włókien, które znacznie 

podwyŜszają odporność na pękanie, poprawiają sztywność i wytrzymałość oraz ograniczają 

pełzanie osnowy polimerowej istnieje problem z właściwym doborem włókien, o dobrych 

właściwościach biologicznych. Stosowano róŜnorodne materiały dla celów medycznych, 

między innymi specjalnie przygotowane biozgodne włókna węglowe, szklane, aramidowe 

polilaktydowe oraz włókna z materiałów bioaktywnych np. wiskersy z hydroksyapatytu 

[Chłopek J. 2001; Matsuda S., Kishi H. 2004]. Próby stosowania włókien szklanych 

zakończyły się niepowodzeniem poniewaŜ w przypadku wytwarzania małych elementów 

wysokiej jakości nie dawały zadowalających rezultatów. W przypadku włókien aramidowych 

zaobserwowano słabą wytrzymałość na ściskanie i sztywność, co ograniczało ich 

zastosowanie w ortopedii, natomiast włókna ze szkieł bioaktywnych rozpuszczały się w 

wodzie [Evans S., Gregson P. 1998]. Bardzo obiecujące wyniki badań doświadczalnych dla 

włókien węglowych spowodowały, Ŝe materiał ten stosunkowo szybko wszedł do praktyki 

klinicznej [Shea J. 1978]. Niestety mimo wielu zaletom przypisywanym włóknom węglowym 

pojawiają się teŜ niekorzystne doniesienia o ich biozgodności [BłaŜewicz M., Menaszek E. i 

in. 2004; Debanth V.K., Fairelongh J.A. i in. 2004]. Niekorzystne zjawiska zaobserwowano w 

wyniku oddziaływania z Ŝywym organizmem włókien węglowych wykorzystywanych w 

leczeniu więzadeł i ścięgien. Przyczyną niepowodzeń były, jak się okazało, nie tyle same 

włókna, co ich niewielkie fragmenty dostające się w przestrzenie stawowe lub do tkanek 

miękkich [Neugebauer R. Burri C. 1985.; Mendes D. Iusim M i in.1986]. Było to 

spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem włókien węglowych, które jako materiał kruchy 

i nieodporny na ścieranie nie potrafił sprostać wysokim wymaganiom przy wytwarzaniu 

ścięgien i więzadeł. Ponadto ze względu na duŜą liczbę włókien węglowych dostępnych na 

rynku technicznym o silnie zróŜnicowanych właściwościach, rezultaty przeprowadzanych 

eksperymentów z ich uŜyciem często były rozbieŜne i utrudniały znalezienie właściwych 

włókien dla zastosowań medycznych. Aby poprawić właściwości biologiczne włókien 

węglowych poddaje się je róŜnym modyfikacjom chemicznym np. pokrywa się powłokami lub 

warstwami bioaktywnymi juŜ na poziomie prekursora [Piekarczyk – Rajzer I., BłaŜewicz M. 

2005]. 



Przegląd literatury 

 45

Materiały kompozytowe znalazły równieŜ zastosowanie w inŜynierii tkankowej jako 

substytuty tkanki kostnej i podłoŜa do regeneracji tkanek. Przedmiotem licznych prac 

badawczych są kompozyty z polimerów resorbowalnych zawierających cząstki lub krótkie 

włókna hydroksyapatytowe. Coraz częściej jako materiały na podłoŜa tkankowe do 

regeneracji tkanki kostnej są rozwaŜane kompozyty węglowe (C-C). Materiały te moŜna z 

łatwością modyfikować poprzez dodatki w postaci fosforanów wapnia lub amorficznej 

krzemionki, które moŜna wprowadzać na powierzchnię lub w całej objętości [BłaŜewicz M. 

2001, Pamuła E., BłaŜewicz M. 2001].  

 

II.4. METODY OKREŚLANIA TRWAŁOŚCI MATERIAŁÓW. 

 

Jak stwierdzono w poprzednim rozdziale kompozyty polimerowe przeznaczone dla 

celów medycznych charakteryzują się róŜnorodnymi właściwościami mechanicznymi i 

biologicznymi, dzięki czemu mogą spełniać wiele funkcji w Ŝywym organizmie. W przypadku 

implantów wymagających długotrwałego pozostania w środowisku biologicznym konieczne 

jest zbadanie ich trwałości tj. określenie czasu w którym będą bezpiecznie realizować funkcję 

biomechaniczną. Jak wynika z rozdziału II.2.2. większość polimerów ulega degradacji w 

środowisku biologicznym i nie moŜe być uŜyteczna dla długotrwałych zastosowań. DuŜe 

znaczenie mają teŜ właściwości lepkospręŜyste, które dominują nad innymi właściwościami 

mechanicznymi polimerów. Zjawisko to moŜna łatwo zaobserwować, poniewaŜ jest to 

związane z kształtem cząsteczek polimerów. Bardzo prosto objaśnił je Alfrey, który 

cząsteczki polimerów w postaci giętkich nici nieustannie zmieniających kształt, wijących się i 

skręcających wraz ze zmianą energii cieplnej określił jako supły i zawinięcia [Alfrey T. 1948]. 

Zaobserwował on, Ŝe zmiany kształtu cząsteczek polimerowych pod wpływem działających 

zewnętrznych sił w skali lokalnej (supły) są względnie szybkie, a w skali duŜej (zawinięcia) 

bardzo powolne w szerokim i ciągłym zakresie skali czasu. Jakościowo objawy 

lepkospręŜystości zaznaczają się w rozmaity sposób – np. tworzywa nie zachowują stałego 

odkształcenia pod wpływem stałego obciąŜenia, nawet gdy napręŜenie jest bardzo małe. 

Odkształcenie postępuje powoli dalej w miarę upływu czasu, czyli materiał pełza [Ferry J. 

1980]. Kości podobnie jak polimery wykazują naturę lepkospręŜystą, co związane jest z 

obecnością w nich włókien kolagenowych [Currey J. 1984; Sasaki N. 2000; Cotton J., 

Zioupos P. 2003] Na rysunku 25 pokazano przykładowy wykres pełzania dla kości wołowej 

[Currey J. 1965].  

 



Przegląd literatury 

 46

 
 

Rys.25. Wykres pełzania dla wołowej kości korowej w etapie pełzania ustalonego [Currey J. 1965]. 

 

Gdy jakiś materiał zachowuje się jak lepkospręŜysty, to aby opisać jego właściwości 

mechaniczne stosuje się róŜne modele pozwalające na oszacowanie postępu odkształcenia 

w czasie. Modelami są układy pewnej liczby elementów mechanicznych połączonych ze 

sobą w odpowiedni sposób, obrazujące właściwości polimerów obserwowane 

doświadczalnie. Następnie poszukuje się podobieństw między doświadczalnie określonymi 

charakterystykami polimerów, a charakterystykami modelu. Poszczególnym elementom 

modelu reologicznego przyporządkowuje się pewne zjawiska występujące w strukturze 

polimeru. Elementom spręŜystym modelu, spełniającym prawo Hooke’a i przedstawionym w 

postaci spręŜyny, odpowiada zmiana wartości kątów walencyjnych w łańcuchach polimeru. 

Elementom opisującym opóźnioną spręŜystą deformację, spełniającym prawo Newtona i 

przedstawionym w postaci tłumika hydraulicznego, odpowiada ruch bocznych grup i 

segmentów łańcucha. Elementom opisującym nieodwracalną deformację przypisuje się 

orientację łańcuchów polimeru i ich wzajemne poślizgi związane ze zrywaniem wiązań 

fizycznych. Są to elementy idealnie plastyczne przedstawione w postaci suwaka i spełniające 

prawo St. Venanta [Mazurkiewicz S. 1989, Finnie I., Heller W.R 1962]. Ogólny model 

mechaniczny opisujący pełzanie polimerów amorficznych w sposób uproszczony (model 

Burgersa) pokazano na rysunku 26 [śuchowska D. 1995]. Model ten został z powodzeniem 

wykorzystany do przewidywania przebiegu procesu pełzania dla kości wołowych [Tanaka E., 

Tanaka M 2002]. W modelu Burgersa pod wpływem napręŜenia τ odkształcenie zmienia się 

w czasie (od t1 do t2) i składa się z odkształcenia natychmiastowego τ/G1 (gdzie τ - 

napręŜenie, G – moduł spręŜystości postaciowej, Kirchhoffa) i opóźnionego τ/G2 

spowodowanego działaniem elementu lepkiego (tłumika). Po usunięciu obciąŜenia następuje 

natychmiastowy powrót elementu ciała idealnie spręŜystego o wartości τ/G1 oraz powolny 
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powrót elementu ciała idealnie lepkiego τ/G2 , przy czym pozostaje odkształcenie trwałe jako 

skutek lepkiego płynięcia. 

 

 
 

Rys.26. Odkształcenie się polimeru zgodnie z modelem mechanicznym Burgersa. 
 

Wielu autorów donosi, Ŝe zjawisko pełzania jest główną przyczyną niszczenia 

implantów polimerowych w czasie ich uŜytkowania, nawet pod wpływem niewielkich 

obciąŜeń. Teoh przeprowadził eksperymenty pełzania dla polietylenu, w warunkach in vitro 

(37°C, roztwór NaCl) szukając wielkości maksymalnych obciąŜeń pozwalającym na 

bezpieczną realizację funkcji biomechanicznych tj. obciąŜeń jakie nie spowodują zniszczenia 

materiału w czasie odpowiednim dla realizacji funkcji biologicznej. W wyniku 

przeprowadzonych badań i obliczeń otrzymał wartość obciąŜenia równą 12MPa. Stanowi to 

duŜy problem w przypadku zastosowania polietylenu na elementy protez stawu biodrowego, 

gdzie materiał jest naraŜony na obciąŜenia dochodzące do 30 MPa [Teoh S. 2000]. 

Poznanie mechanizmu pełzania pozwala znaleźć sposoby jego ograniczenia. Jedną z metod 

jest zmniejszenie szybkości pełzania przez wprowadzenie do nich napełniaczy czyli 

wykorzystanie materiałów kompozytowych. Wang i in. zaobserwowali, Ŝe odporność na 

pełzanie kompozytu PE/HAp wzrasta ze wzrostem zawartości HA, a zniszczenie przy 

pełzaniu kompozytu w długim czasie występuje głównie z powodu rozluźnienia granicy 

międzyfazowej. [Wang M., Yue C. i in. 2001, Wang M., Bonfield W. 2001]. Najskuteczniej 

jednak ograniczają pełzania napełniacze włókniste. W takich kompozytach większość 

obciąŜeń jest przenoszonych przez włókna, które nie ulegają pełzaniu, ze względu na ich 

duŜą wytrzymałość [Chłopek J., Rosół P. i in. 2004; Finnie I., Heller W. 1962; Matsuda S., 

Kishi H. 2004; Ramakrishna S., Mayer J. i in. 2001]. Jak stwierdzono, kompozyty z włóknami 
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ciągłymi o jednokierunkowym ułoŜeniu są duŜo mniej wraŜliwe na pełzanie niŜ kompozyty 

zawierające włókna krótkie [Maharaj G., Jamison R. 1993; Rosół P., Chłopek J. 2003]. 

 

II.4.1. PEŁZANIE POLIMERÓW. 
 

Pełzanie jest to zjawisko ciągłego odkształcania się tworzywa w stałej temperaturze, 

pod działaniem stałego statycznego obciąŜenia. Typowy wykres pełzania w przypadku 

jednoosiowego rozciągania składa się z trzech przedziałów (rys.27). 

 
 Odkształcenie 

Czas 

ε0 

ε0 

εpl 

1 

2 

3 

 
 

Rys.27. Krzywa pełzania: ε0 – odkształcenie natychmiastowe; 1 – pełzanie pierwotne (nieustalone); 
2 – pełzanie ustalone; 3 – pełzanie progresywne (zniszczenie); ---- nawrót poodkształceniowy; 

εpl – odkształcenie plastyczne. 
 

W pierwszym przedziale, po osiągnięciu odkształcenia natychmiastowego (ε0), 

następuje początkowo szybki, a następnie coraz wolniejszy przyrost odkształceń w czasie. 

Dla materiałów polimerowych spowodowany jest on zmianami odległości między atomami i 

kątów występujących między nimi. W przedziale drugim obserwuje się stały przyrost 

odkształceń w czasie (tzw. pełzanie ustalone) wywołany prostowaniem się makrocząsteczek. 

Przebiega on ze stałą prędkością pełzania zdefiniowaną jako przyrost wydłuŜenia 

względnego (odkształcenia) w jednostce czasu pod działaniem stałego obciąŜenia w stałej 

temperaturze. Etap trzeci charakteryzuje się wzrastającą prędkością odkształceń i kończy się 

zerwaniem próbki. MoŜe być ono częściowo spowodowane wzrostem napręŜenia w wyniku 

przewęŜenia próbki, ale przede wszystkim spontanicznym rozwojem odkształceń 

plastycznych w tworzywach termoplastycznych. Powstają one w wyniku trwałych przesunięć 

łańcuchów polimeru względem siebie. Zdjęcie obciąŜenia w pewnej chwili t powoduje 

praktycznie natychmiastowy powrót odkształceń spręŜystych równy ε0, a następnie 

przebiegający w czasie powrót poodkształceniowy związany z cechami lepkospręŜystymi 

polimeru. JeŜeli w trakcie pełzania uruchomiły się w tworzywie efekty plastyczne (związane 
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ze zmianą względnego połoŜenia makrocząsteczek), wówczas powrót poodkształceniowy 

asymptotycznie zbliŜa się nie do zera, lecz do wartości εpl – trwałych odkształceń 

plastycznych [Mazurkiewicz 1989, Nowak 1987]. Wyniki badań pełzania przy stałym 

napręŜeniu i w stałej temperaturze moŜna przedstawić jako pochodne omówionego wykresu 

odkształcenie – czas. W praktyce sporządza się wykresy takie jak napręŜenie – czas lub 

napręŜenie – odkształcenie. 

Przebieg pełzania zaleŜy od poziomu obciąŜenia – przy wyŜszych obciąŜeniach jest on 

bardziej intensywny i krótszy. Odpowiednio małe obciąŜenia stosowane krótkotrwale 

powodują odkształcenia pozornie niezmienne. MoŜna przyjąć, Ŝe istnieje graniczne 

napręŜenie σn, poniŜej którego nie zachodzi pełzanie tzw. granica wytrzymałości 

długotrwałej. Jest to wartość napręŜenia stałego w czasie, pod wpływem którego materiał nie 

ulega zniszczeniu w umownie przyjętym przedziale czasu. Krzywa pełzania dla takiego 

napręŜenia przyjmuje kierunek prawie równoległy do osi czasu. Przy róŜnych wartościach 

obciąŜenia stałego w czasie, a wywołującego napręŜenia wyŜsze, równe lub niŜsze granicy 

wytrzymałości długotrwałej σn, moŜna otrzymać rodzinę krzywych pełzania pokazaną na 

rysunku 28. Obwiednia krzywych pełzania obrazuje miejsce geometryczne odkształceń 

niszczących w funkcji czasu do zniszczenia. 

 

 
 

Rys.28. Rodzina krzywych pełzania [Mazurkiewicz S. 1989]. 
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W zaleŜności od wielkości obciąŜeń i temperatury przy pełzaniu istnieją dwa róŜne 

mechanizmy zniszczenia. Dla niskich temperatur i duŜych prędkości odkształcenia przy 

wysokim poziomie napręŜeń i duŜych odkształceniach charakterystyczne jest zniszczenie 

ciągliwe (transkrystaliczne). Jest ono poprzedzone zmniejszeniem przekroju poprzecznego 

materiału wynikającego z duŜych odkształceń pełzania zachodzących na skutek poślizgu 

wewnątrz ziaren. Zniszczenie dokonuje się na drodze propagacji szczelin od powierzchni do 

wnętrza próbki, wzdłuŜ płaszczyzn poślizgów. Dla wysokich temperatur i małych szybkości 

odkształcania, przy niskim poziomie napręŜeń i małych odkształceniach charakterystyczne 

jest zniszczenie kruche (interkrystaliczne). Jest ono wynikiem osłabienia (rozluźnienia) 

materiału wskutek powstawania mikropęknięć na granicach ziaren, jako wynik poślizgu 

między nimi. Samo zniszczenie następuje wówczas, gdy efektywna powierzchnia przekroju 

poprzecznego osłabionego przez powiększające się pustki na granicach ziaren, zostanie 

zredukowana do wielkości krytycznej. Oba rodzaje zniszczenia tworzywa podczas 

rozciągania są zilustrowane na rysunku 29 w postaci odpowiednich wykresów napręŜenia w 

funkcji odkształcenia [ŁuŜny 1999]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.29. Przykładowe wykresy napręŜenia w funkcji odkształcenia, ilustrujące róŜne mechanizmy 
zjawisk prowadzących do zerwania badanych próbek: 1 - zniszczenie kruche; 2 - zniszczenie ciągliwe, 

związane z procesem tworzenia się szyjki. 
 

 W wielu przypadkach istnieje zniszczenie typu mieszanego. Obserwuje się wtedy 

jednoczesny wpływ zmniejszania przekroju wskutek zmian geometrii (duŜe odkształcenia 

pełzania) oraz rozluźnienia materiału wskutek powstawania mikropęknięć. 
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II.4.2. FUNKCJE PEŁZANIA.  
 

Występuje dość duŜa róŜnorodność opisu procesu pełzania, a istniejące funkcje 

znajdują zastosowanie głównie ze względu na moŜliwość łatwego dopasowania ich do 

danych doświadczalnych. Często jednak zaleŜności przydatne do opisu jakiegoś zjawiska 

nie pozwalają na uogólnienie wyników, gdyŜ funkcje pełzania ciał rzeczywistych najlepiej 

wyznaczyć dopiero po przeprowadzeniu eksperymentów. DuŜą liczbę tego typu opisów 

moŜna znaleźć w literaturze, a większość wzorów wywodzi się z teorii pełzania metali 

[Findley W., Lai J. i in.1976]. Jednocześnie prowadzi się badania nad modyfikowaniem oraz 

stwarzaniem własnych modeli dla poszczególnych rodzajów materiałów jak np. dla skał 

[Tajduś A. 1990; Heard H. 1963; Jaeger J., Cook N. 1971; Kwaśniewski W. 1977], polimerów 

[Vujosevic M., Krajcinovic D. 1997] i kompozytów polimerowych [MacLeod A. 1955; Feiyi P., 

Wang C. 2000, Raghavan J., Meshii M. 1997, Jaklewicz M., Karmowski W. i in. 1994; 

Klasztorny M. 2002; Wilczyński A., Klasztorny M. 2003]. 

PoniewaŜ ogólna funkcja pełzania jest funkcją wielu zmiennych – odkształcenia, 

napręŜenia, temperatury i czasu – najczęściej jej aproksymację otrzymuje się po separacji 

wpływu napręŜenia, czasu i temperatury na prędkość pełzania. Przegląd róŜnych funkcji 

pełzania podają m.in. Kennedy [1962], Penny i Mariott [1971], Rabotnow [1966], Boyle i 

Spence [1973]. Najbardziej charakterystyczne zaleŜności prędkości pełzania od napręŜenia 

pokazano w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Funkcje napręŜenia. 

Równanie Autorzy 

,mc Kσε =& 3<m<7 
 

Norton (1929), Bailey (1929) 

n

c

n

cdt

d








+








=

σ
σ

σ
σε

0

0

&  
 

Odqvist (1966) 

21
11

mm DD σσε +=&  
 

Johnson (1963) 










σ
σ⋅=ε

c

c Asinh&  
 

McVetty (1943) 

K, m, D1, D2, m1, m2,σc, σc0 – stałe 
 
Spośród wielu funkcji uŜywanych do opisu czasowej zaleŜności odkształcenia pełzania 

(prędkości) w warunkach stałego napręŜenia najczęściej stosowane zawarto w tabeli 5. 
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Tabela 5. Funkcje czasu. 

Równanie Autorzy 

3

1

3

1

tkttc ⋅≈+⋅= ββε  Andrade (1910) 

nc tF ⋅=ε  Bailey (1935) 

( ) HteG qtc +−⋅=ε −1  McVetty (1934) 

nc t++= εεε 1 , (n<1) 
Findley, Khosla, Peterson (1944, 

1956, 1958) 

 
Ilościowemu opisowi wpływu temperatury na prędkość pełzania słuŜą m.in. propozycje 

zawarte w tabeli 6. Poza tym wielu autorów proponuje łączny opis wpływu napręŜenia i 

czasu odkształcania pełzania [Skrzypek J. 1986, Findley W. 1976]. 

 

Tabela 6. Funkcje temperatury. 

Równanie Autorzy 

( )σ














−⋅=ε 1exp f
RT

Q
tf

n

c
 

 
Penny, Marriott (1971) 








 γσ−
−⋅≈ε

RT

Qc exp&  
 

Kauzman (1941) 








−⋅σ≈ε
RT

Q

T
c exp&  

 
Lifszic (1963) 

Q – energia aktywacji, R – stała gazowa, γ, n – stałe 

 

II.4.3. METODY WYZNACZENIA CZASU śYCIA MATERIAŁÓW. 
 

Problem określenia trwałości (czasu Ŝycia) elementów konstrukcyjnych poddanych 

działaniu długotrwałego obciąŜania podejmowano od dawna, jednak dotychczas nie został 

zadowalająco i jednoznacznie rozwiązany. Wynika to z faktu, Ŝe struktura materiałów jest 

złoŜona i nie została na tyle poznana, aby sformułować odpowiednią zaleŜność teoretyczną, 

która wiązałaby „czas Ŝycia” z napręŜeniem i właściwościami mechanicznymi materiału, a 

przy tym była prosta w aplikacji. „czas Ŝycia” materiału moŜna wyznaczyć na podstawie 

badań zmęczeniowych zarówno statycznych w warunkach pełzania, jak i dynamicznych przy 

cyklicznym obciąŜeniu materiału [Baldan A. 1998; Pang F., Wang C. 2000]. 
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ANALIZA KRZYWYCH PEŁZANIA - WYKRESY TRWAŁO ŚCI. 
 

Jednym z najwaŜniejszych problemów teorii zniszczenia w warunkach pełzania jest 

zagadnienie ekstrapolacji wyników krótkotrwałych prób pełzania na przewidywany długi czas 

pracy elementu. Rozwinęły się metody, których stosowanie umoŜliwia przedstawienie 

rodziny krzywych pełzania w postaci jednej uniwersalnej krzywej charakterystycznej dla 

danego materiału. Pozwala to na porównanie uniwersalnych krzywych dla róŜnych 

materiałów. Uniwersalne krzywe tzw. wykresy trwałości powstają przez przerysowanie linii 

pełzania na tak zwane napręŜenia pełzania (rys. 30). Z reguły oś czasu ma podziałkę 

logarytmiczną [Konstrukacje z tworzyw sztucznych, wyd. ALFA 1997]. 

 
Rys.30. Wykresy trwałości (schemat). 

 

Analiza wykresów trwałości pozwala znaleźć napręŜenia, które po czasie t powodują 

zerwanie próbek. Zazwyczaj do opisu badań procesu zniszczenia przyjmuje się uproszczony 

linowy związek między długotrwałą wytrzymałością na rozciąganie i czasem obciąŜenia do 

momentu pęknięcia (rów.16) [Wilczyński A. 1984, Sasaki N. 2000; Skrzypek J. 1986]. 

 

σ=C0-C⋅lnt     (16) 

gdzie: 

σ - stosowane napręŜenie 

t – czas do zniszczenia próbek 

C0, C - stałe wyznaczone empirycznie 

 

Uzyskane w ten sposób wyniki teoretyczne bardzo często znajdują zastosowanie 

praktyczne. W tabeli 7 pokazano przykładowe wartości dopuszczalnych obciąŜeń dla 

wybranych tworzyw sztucznych wyznaczone w próbach pełzania [Nowak M. 1987, 

śuchowska D. 1995]. 
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Tabela 7. Wartości dopuszczalnych obciąŜeń dla wybranych tworzyw sztucznych. 
Rodzaj tworzywa Granica wytrzymałości czasowej* [MPa] 

poliamid 40 - 55 
poliformaldehyd ∼ 40 
polietylen 10 - 20 
polipropylen 20 – 32 
polistyren 25 – 35 
poli(chlorek vinylu) 38 – 42 
poliwęglan 42 - 60 

* napręŜenie, które powoduje zniszczenie próbki po czasie 1000h. 

 

ANALIZA WYTRZYMAŁO ŚCI ZMĘCZENIOWEJ. 
 

W analizie wytrzymałości zmęczeniowej wykorzystuje się metodę Wöhlera opartą na 

zaleŜności napręŜenie - „czas Ŝycia”. Zmęczenie materiału jest traktowane jako proces, 

podczas którego zniszczenie następuje w wyniku wielokrotnego przykładania obciąŜenia w 

zakresie napręŜeń podkrytycznych, a więc niŜszych od rzeczywistej wytrzymałości tworzywa, 

wyznaczonej w testach monotonicznych. Za zniszczenie odpowiedzialne są pęknięcia 

powstające i propagujące w materiale, aŜ do osiągnięcia wielkości krytycznej wywołującej 

zniszczenie. Dla materiałów poddanych obciąŜeniom cyklicznym, „czas Ŝycia” definiuje się 

jako całkowitą liczbę cykli lub czas potrzebny do wywołania uszkodzeń pochodzenia 

zmęczeniowego, zapoczątkowania szczeliny propagującej w materiale, aŜ do zniszczenia 

[Nielsen L., Landel R., 1994].  

Najpowszechniejszym sposobem do wyznaczenia wytrzymałości zmęczeniowej 

(wytrzymałości na obciąŜenia cykliczne) badanego materiału jest otrzymanie zaleŜności 

amplitudy napręŜenia zmiennego od liczby cykli (N). W metodzie tej próbkę poddaje się 

działaniu zmiennego napręŜenia o zadanej charakterystyce i ustalonej amplitudzie w 

warunkach zginania, rozciągania, skręcania lub mieszanego. Najczęściej są to obciąŜenia 

sinusoidalne. Wynikiem takiego procesu moŜe być zniszczenie próbki. Przedstawiając 

zaleŜność σ = f(N) na wykresie otrzymujemy krzywą Wöhlera, która jest podstawą do 

wyznaczenia wytrzymałości zmęczeniowej tj. największego napręŜenia, jakie moŜe 

przenieść próbka nie ulegając zniszczeniu po N0 cyklach obciąŜeń lub odkształceń. W 

przypadku tworzyw sztucznych nie moŜna mówić o nieograniczonej wytrzymałości 

zmęczeniowej, dlatego przyjmuje się Ŝe wytrzymałość zmęczeniowa występuje po 106 – 108 

cyklach [śuchowska D. 1995]. 
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ANALIZA WZROSTU SZCZELINY. 
 

Analiza wzrostu szczeliny, nazywana jest takŜe analizą propagacji szczeliny lub 

spręŜysto - liniową mechaniką pęknięć. Przy przenoszeniu obciąŜeń niŜszych od 

krytycznych, moŜe dojść do wzrostu defektu do wielkości zapoczątkowania zniszczenia 

katastroficznego [Todinov M. 1998, Ritter J., Greenspan D. i in. 1979]. Prędkość wzrostu 

pęknięć podkrytycznych powiązana jest ze współczynnikiem intensywności napręŜeń KIC 

zaleŜnością: 

n
ICKA

dt

da
v ⋅==       (17) 

 

YaK aIC ⋅⋅= 2

1

σ      (18) 

 

gdzie: a – długość pęknięcia; KIC – współczynnik intensywności napręŜeń; A, n – stałe 

wyznaczone doświadczalnie; Y – stała zaleŜna od geometrii obciąŜenia. 

Z zaleŜności tych moŜna wyznaczyć „czas Ŝycia” materiałów w warunkach obciąŜeń 

statycznych i dynamicznych dla znanego obciąŜenia. Po scałkowaniu równania 18 i 

odpowiednich przekształceniach otrzymuje się: 

 

a
C

n
ICBt −− ⋅⋅= σσ 2       (19) 

 

gdzie: t – czas potrzebny do wzrostu pęknięcia o długości a do wielkości krytycznej 

(zniszczenia); σIC – napręŜenie progowe; σC - napręŜenie statyczne uŜytkowe; B – stała 

 

( ) 222

2
−⋅⋅⋅−

=
n
ICKYAn

B      (20) 

 

Równanie 18 zakłada jednorodny rozkład napręŜeń w całej objętości materiału, co w 

przypadku elementów o złoŜonych kształtach i materiałach zdefektowanych jest duŜym 

uproszczeniem. 

 

METODA OPARTA NA UJEDNOLICONYM KRYTERIUM ZNISZCZENI A 
ZMĘCZENIOWEGO. 
  

Zagadnienie wpływu czynnika czasu na właściwości mechaniczne materiałów moŜna 

rozpatrywać równieŜ na podstawie zmian energetycznych zachodzących pod wpływem 
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obciąŜeń [Tajduś A. 1990]. Termodynamiczna teoria Reinera i Weissenburga (mówiąca, Ŝe 

osiągnięcie granicy początkowego zniszczenia moŜe nastąpić po upływie pewnego czasu 

nawet przy stałym poziomie napręŜenia) uwzględnia energię zmagazynowaną (Wz) w danym 

materiale, którą moŜna odzyskać (odwracalna) oraz energię rozproszoną (Wr). Całkowita 

energia jednostkowa (W) doprowadzona do materiału wyraŜa się wzorem: 

 

rz WWW +=       (21) 

 

Całkowity przyrost energii w jednostce czasu jest równy mocy siły odkształcenia, stąd: 

 

εdsdWdWdW rz ⋅=+=      (22) 

 

gdzie: s – dewiator napręŜenia; ε - dewiator odkształcenia 

 

Dla zastosowania tej teorii naleŜy określić odpowiedni model reologiczny 

dopasowany do rodzaju i zachowania się materiału pod wpływem obciąŜeń. Zniszczenie 

materiału następuje w czasie t, w którym energia zmagazynowana w jednostce objętości 

osiąga wartość graniczną. Wartość energii krytycznej moŜna wyznaczyć w jednej z prób 

pełzania lub relaksacji. Znając wartość energii krytycznej moŜna określić czas t, będący 

miarą trwałości materiału pod określonym obciąŜeniem. 

 

ZASADA SUMOWANIA USZKODZE Ń. 
 

W metodzie tej wielkość uszkodzenia całkowitego podaje się jako superpozycję 

uszkodzeń związanych ze zmęczeniem i/lub pełzaniem. Metoda ta jest szeroko 

wykorzystywana w przypadku testów o obciąŜeniu kontrolowanym przez odkształcenie [Yao 

W., Himmel N. 2000; śurkow S., Regel V. i in. 1964; Bailey 1939]. Najpopularniejsze 

koncepcjej tej teorii - analiza śurkowa i kryterium Baileysa zostaną szerzej omówione. 

 

ANALIZA śURKOWA 
 

Do oceny Ŝywotności polimerów, najpopularniejsza wśród koncepcji kinetycznych jest 

termofluktuacyjna teoria śurkowa waŜna zarówno dla obiektów obciąŜonych statycznie, jak i 

dynamicznie (z uwzględnieniem zasady sumowania uszkodzeń). Proces zniszczenia 

rozumiany jest tu jako efekt fluktuacji ruchu cieplnego, w którym napręŜenia są czynnikiem 

ułatwiającym go poprzez obniŜenie bariery energetycznej U = U0 - γ⋅σ. Według śurkowa 

osłabienie wytrzymałości jest wynikiem pracy całej struktury polimeru przeciwdziałającej 
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działaniu cieplnych fluktuacji. Doprowadza to do zerwania chemicznych wiązań. Teoria ta 

wyraŜa się wzorem : 

kT

U σγττ ⋅−
= 0

0 exp       (23) 

gdzie: 

τ - czas do zniszczenia, długowieczność 

τ0- stała, bliska okresowi drgań własnych atomu; τ0= 10-13s 

U0- bariera energetyczna odpowiadająca energii aktywacji procesu termodestrukcji (zrywaniu 

wiązań chemicznych), aktywizująca bariera w nie napręŜonym polimerze, jest to wartość 

energii elementu budowy materiału, której przekroczenie powoduje przemieszczenie się tego 

elementu, w wyniku czego następuje odkształcenie materiału 

γ- współczynnik strukturalny, zaleŜny od parametrów budowy wewnętrznej tworzywa i 

nierównomiernego rozkładu napręŜeń, charakteryzujący zmniejszenie potencjalnej bariery ze 

wzrostem napręŜenia, zaleŜny od struktury oraz koncentracji napręŜeń własnych w 

rzeczywistym ciele. Im większa jest jego wartość, tym efektywniej i szybciej przebiega proces 

rozpadu polimeru pod wpływem napręŜenia 

σ- napręŜenie 

T- temperatura 

k- stała Boltzmanna (k = 1.38⋅10-26kJ/K). 

Równanie śurkowa oraz jego parametry U0 i γ odgrywają waŜną rolę w analizie 

wytrzymałościowej tworzyw sztucznych [Nowak M. 1987]. 

 

KRYTERIUM BAILEYA 
 

 Kryterium Baileya (kryterium liniowego sumowania uszkodzeń) opiera się na 

następujących załoŜeniach: 

-rozwój dekohezji jest nieodwracalny, 

-elementarne akty dekohezji zachodzące w czasie ∆τi są jednakowe (∆τ1 =∆τ2 = ∆τ3) i sumują 

się, czyli są addytywne, 

-szybkość procesu dekohezji jest stała i równa 1/τz oraz nie zaleŜy od historii materiału. 

Jeśli próbka zostanie poddana obciąŜeniu σ przez kolejne przedziały czasu ∆τi, wówczas jej 

całkowity „czas Ŝycia” moŜna zapisać jako:  

∆τ1 + ∆τ2 + ∆τ3 + ... + ∆τn = τz    (24) 

Dla zmiennego w czasie (w sposób ciągły) napręŜenia σ = σ(τ) i zmiennej temperatury T= 

T(τ) kryterium Baileya przyjmuje postać: 
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d
τ

στ
τ       (25) 

 

Doświadczenia wskazują, iŜ zwykle z uwagi na bardziej złoŜony charakter przebiegu 

procesu zniszczenia i jego zaleŜność od szeregu czynników, wyraŜenie całkowe nie równa 

się jedności, lecz pewnej wielkości korekcyjnej [Mazurkiewicz S. 1989]. 
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III CEL I ZAKRES PRACY 
 

Celem pracy było określenie czynników decydujących o trwałości materiałów 

kompozytowych przeznaczonych na implanty przenoszące obciąŜenia mechaniczne. 

Wymagało to: 

- zbadania wpływu dodatków modyfikujących tj.: włókien węglowych oraz cząstek 

hydroksyapatytu na właściwości mechaniczne polisulfonu oraz jego zachowanie biologiczne 

w sztucznym środowisku biologicznym; 

- określenia trwałości badanych próbek w eksperymentach pełzania przeprowadzonych przy 

róŜnych poziomach obciąŜeń na sucho oraz w warunkach in vitro; 

- wykonania badań strukturalnych i mikrostrukturalnych mających na celu zbadanie 

czynników decydujących o trwałości polisulfonu i materiałów kompozytowych. 

W oparciu o tak sformułowany cel główną tezę pracy wyraŜono poprzez pytanie: czy 

kompozyty z polimerów biostabilnych mogą pełnić funkcję biomechaniczną w sposób 

długotrwały? 

Szukając odpowiedzi na postawiona tezę przeprowadzono próbę określenia 

bezpiecznych poziomów obciąŜeń, które w warunkach symulowanego środowiska 

biologicznego nie będą wpływać na biostabilność polisulfonu i jego kompozytów, a tym 

samym będą pozwalały na jego bezpieczne wypełnianie funkcji biomechanicznych. 

Realizacja tego zadania wymagała dodatkowo znalezienia funkcji pełzania pozwalającej 

przewidzieć jego przebieg, w dłuŜszym niŜ trwające badania okresie czasu. 
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IV MATERIAŁY I METODY 
 
IV.1. PODSTAWOWE SUROWCE DO WYTWORZENIA KOMPOZYTÓW. 

 

 W przedstawionej pracy badano materiały kompozytowe, których osnowę stanowił 

biostabilny polimer – polisulfon, a fazami modyfikującymi były włókna węglowe o róŜnej 

długości i cząstki hydroksyapatytu pochodzenia syntetycznego oraz naturalnego. 

 

POLISULFON 

Polisulfon (PSU), jest liniowym polimerem amorficznym o wzorze strukturalnym 

przedstawionym na rysunku 31. 

 

n 

 
Rys.31. Wzór strukturalny polisulfonu. 

 

Obecność grup sulfonowych [-SO2-] zapewnia odpowiednią sztywność polimeru, natomiast 

wiązania eterowe [-O-] nadają łańcuchowi wystarczającą elastyczność, a pierścienie 

aromatyczne wpływają na termiczną i chemiczną stabilność polisulfonu [Salomone J. 1996; 

Teoh S., Tang Z. i in. 1998]. Znane są teŜ informacje na temat jego inertności w środowisku 

biologicznym i zgodności z krwią, oraz płynami ustrojowymi [Magee F., Weinstein A. i in. 

1988; Wenz L., Merritt K. i in. 1990]. 

 Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z polisulfonu produkcji Aldrich 

Chemical Company, Inc. USA w postaci granulatu (rys.32) o charakterystyce przedstawionej 

w tabeli 8.  

 

 
 

Rys.32. Polisulfon prod. Aldrich Chemical Company Inc. USA, granulat wyjściowy. 
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Tabela 8. Charakterystyka polisulfonu prod. Aldrich Chemical Company, Inc. USA. 

Masa cząsteczkowa Mn=26 000 
Gęstość 1.24 [g/cm3] 
Lepkość zredukowana 0.43 – 0.46 [dL/g] 
Temp. zeszklenia 187 [°C] 
Temp. topnienia 345 [°C] 
Moduł spręŜystości podłuŜnej 2.59 [GPa] 
Wytrzymałość na rozciąganie 72.8 [MPa] 
Odkształcenie zniszczenia 2.8 [%]  

 
 

WŁÓKNA WĘGLOWE (CF) 
 
 Do badań wykorzystano ciągłe oraz krótkie średniomodułowe (wysokowytrzymałe) 

włókna węglowe T – 300, Torayca (rys.33, 34) o właściwościach przedstawionych w tabeli 9. 

 

włókna węglowe krótkie (MD) włókna węglowe długie (1D) 

  
 

Rys.33. Włókna węglowe zastosowane do wzmocnienia polisulfonu. 

 

 

 
Rys.34. Mikrofotografia SEM ciągłych włókien węglowych Torayca FT 300 (pow. 500x). 
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Tabela 9. Właściwości włókien węglowych T-300 Torayca. 

Prekursor PAN 
Wytrzymałość na rozciąganie 3.2 [GPa] 
Gęstość 1.76 [g/cm3] 
Moduł spręŜystości podłuŜnej 235.0 [GPa] 
Odkształcenie zniszczenia 1.4 [%] (εf>εm) 
Średnica włókna 7.0 [µm] 

 
HYDROKSYAPATYT (HAp) 
 

W pracy wykorzystano dwa rodzaje proszków hydroksyapatytowych: 

1. proszek syntetycznego hydroksyapatytu (HAps) produkcji Mitsubishi (Japonia); 

2. proszek hydroksyapatytowy pochodzenia naturalnego (HApn) otrzymany w Katedrze 

Ceramiki Specjalnej AGH z kości zwierzęcych, poprzez oddziaływanie na nie gorącym 

roztworem NaOH. Uzyskany materiał przemywano wielokrotnie przez dekantację wodą 

destylowaną na gorąco, aŜ do uzyskania obojętnego odczynu (pH). Pozostała w materiale 

substancja organiczna ulegała utlenieniu w atmosferze powietrza w umiarkowanych 

temperaturach (120°C) [Haberko K., Bućko M. i in.2003]. 

Obserwacje mikrostruktury i analizy fazowe składu chemicznego badanych proszków 

hydroksyapatytowych przeprowadzono za pomocą Transmisyjnego Mikroskopu 

Elektronowego PHILIPS CM 20 (napięcie przyspieszające 200 kV) TWIN wraz z przystawką 

do lokalnej analizy składu chemicznego EDAX typu PHOENIX (rozdzielczość punktowa 0.27 

nm, rozdzielczość liniowa 0.14 nm). Badania przeprowadzono w Instytucie Metalurgii i 

InŜynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Wielkość krystalitów (rys. 35) wskazuje na 

nanometryczne rozmiary cząstek dla obu proszków hydroksyapatytowych, przy czym dla 

hydroksyapatytu naturalnego są one kilkakrotnie mniejsze. Analiza składu chemicznego 

badanych proszków ceramicznych (tab.10) wykazała róŜnice w ilości zawartego magnezu. 

Ponadto w badaniach w podczerwieni, które będą omówione w rozdziale V.6. stwierdzono, 

Ŝe hydroksyapatyt naturalny charakteryzuje się obecnością grup węglanowych, nieobecnych 

w hydroksyapatycie syntetycznym. 

 

Tabela 10. Właściwości wykorzystywanych w pracy proszków hydroksyapatytowych [Haberko K., 
Bućko M. i in.2003]. 

Hydroksyapatyt Ca10(PO4)6(OH)2: Mitsubishi HAps Naturalny HApn 
Powierzchnia właściwa       69.8 [m2/g] 71.4 [m2/g] 
Gęstość 3.16 [g/cm3] 
Skład tlenkowy [%]:         CaO        51.65 [%] 51.37 
                                         MgO 0.05 0.62 

P2O5 38.88 37.76 
Ca/P 1.68 1.72 

 
 
 



Materiały i metody 

 63

a).  

 
 

 

 

 

 
Rys.35. Badania TEM hydroksyapatytu syntetycznego (a) i naturalnego (b). 

 
SZTUCZNE ŚRODOWISKO BIOLOGICZNE. 
 

Do symulacji środowiska biologicznego uŜyto płynu Ringera produkcji Baxter Terpol 

Sp. z o.o. o następującym składzie: chlorek sodu – 8.60 [g/dm3]; chlorek potasu 0.30 [g/dm3]; 

chlorek wapnia – 0.48 [g/dm3].  

Dodatkowo materiał inkubowano w płynie SBF (sztuczne osocze z ang. Symulated 

Body Fluid) o składzie jonowym przedstawionym w tabeli 11.  

 
Tabela 11. Skład jonowy naturalnego i sztucznego osocza (płynu SBF). 

Jony [mmol/l]: Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3
- HPO4

2- SO4
2- 

Naturalne osocze 142.0 5.0 2.5 1.5 103.0 27.0 1.0 0.5 
SBF 142.0 5.0 2.5 1.5 148.8 4.2 1.0 0.5 

 

P – 32.6% wag 
Ca – 67.4 % wag 

P – 31.4 % wag 
Ca – 33.3 % wag 
Mg – 2.3 % wag 

b). 
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IV.2. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE. 

 

Zasadniczym celem wprowadzenia modyfikatorów do czystego polisulfonu było 

podwyŜszenie jego wytrzymałości – w przypadku włókien węglowych, oraz nadanie mu cech 

bioaktywnych – w przypadku hydroksyapatytu. Ponadto dodatki te miały na celu 

ograniczenie nadmiernych odkształceń polimeru i zwiększenie jego odporności na pełzanie. 

W przypadku kompozytów modyfikowanych włóknem węglowym ciągłym, w którym 

odkształcenie zniszczenia osnowy εm (tab.9) jest większe od odkształcenia zniszczenia 

włókien εf (tab.10) dla uzyskania zadowalającego efektu wzmocnienia konieczny jest 

odpowiedni udział włókien w osnowie (rozdz. II.3.1). JeŜeli ilość włókien byłaby zbyt mała, to 

mogłyby one nie powstrzymać odkształcenia osnowy i ulegać zerwaniu wcześniej niŜ 

osnowa, a tym samym nie wzmacniać materiału. Aby uzyskać efekt wzmocnienia udział 

objętościowy włókien musi być większy od tzw. objętości krytycznej, od której zachodzi 

rzeczywiste wzmocnienie osnowy. Objętość krytyczną w przypadku kompozytów PSU/CF 1D 

moŜna przedstawić za pomocą następującego równania: 

 

mf

mm
krytv

'

'

σ−σ
σ−σ

=      (26) 

 

Jak obliczono objętość krytyczna wynosi 1.0%.  

W przypadku kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi krótkimi, gdzie o 

wytrzymałości kompozytu decyduje wytrzymałość włókien, ich objętość krytyczną obliczono z 

uproszczonej zaleŜności: 

 

f

m
krytv

σ
σ

=      (27) 

i wynosi ona 2.3%. Największy efekt wzmocnienia daje duŜy udział włókien o wysokiej 

wytrzymałości. Z drugiej strony zbyt wysoki udział włókien pod wpływem działania 

zewnętrznego obciąŜenia moŜe prowadzić do częściowego rozwarstwiania kompozytów i 

pogorszenia właściwości mechanicznych. Przyczyną moŜe być zarówno róŜnica wartości 

modułów Younga i liczb Poissona dla włókien i osnowy, napręŜenia cieplne, tworzące się 

pory, a takŜe pogorszenie się zwilŜania włókien przez osnowę polimerową. Badania wstępne 

autorki wykazały, Ŝe maksymalny udział włókien węglowych w osnowie polisulfonowej nie 

powodujący rozwarstwiania kompozytów wynosi około 40%.  
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Dla kompozytów modyfikowanych cząstkami ceramicznymi i włóknami węglowymi 

krótkimi zastosowane w pracy ilości faz modyfikujących są związane przede wszystkim z 

ograniczeniami wynikającymi z metody wytwarzania próbek (metoda wtrysku). Wstępne 

próby wykazały, Ŝe dodatek większej ilości niŜ 15% modyfikatorów zmieniał właściwości 

reologiczne materiałów i utrudniał ich wtrysk. Ponadto w przypadku kompozytów z dodatkiem 

hydroksyapatytu istotna była odpowiednia ilość cząstek potrzebna do nadania kompozytom 

cech bioaktywnych [Bonfield W., Grynpas M. i in. 1998]. 

Na podstawie obliczonych wartości objętości krytycznych modyfikatorów, 

przeprowadzonych wstępnych prób otrzymywania kompozytów oraz uwzględniając 

ograniczenia wynikające z metody wytwarzania próbek ustalono udziały objętościowe 

włókien i cząstek ceramicznych na 10% wag i 15% wag. W przypadku kompozytów 

modyfikowanych włóknami węglowymi ciągłymi zastosowano dodatkowo 40% udział włókien, 

co pozwoliło na otrzymanie kompozytów o wytrzymałości mechanicznej zbliŜonej do metali, 

ale jednocześnie niŜszym od metali module Younga. 

 

W pracy przyjęto następujące skróty do opisu poszczególnych materiałów 

kompozytowych: 

PSU/CF 1D - próbki modyfikowane włóknami węglowymi ciągłymi, ułoŜonymi w jednym 

kierunku;  

PSU/CF MD – próbki modyfikowane włóknami węglowymi krótkim o ułoŜeniu 

wielokierunkowym;  

PSU/HAp s - próbki modyfikowane cząstkami syntetycznego hydroksyapatytu; 

PSU/HAp n - próbki modyfikowane cząstkami naturalnego hydroksyapatytu. 

 
IV.3. METODY WYTWARZANIA PRÓBEK. 

 

Istnieje wiele metod, które pozwalają na otrzymywanie kompozytów polimerowych. W 

niniejszej pracy wykorzystano najczęściej stosowane metody: 

1. preimpregnacji i obróbki mechanicznej do wytworzenia próbek PSU/CF 1D; 

2. wtrysku do wytworzenia pozostałych próbek. 

Metoda preimpregnacji i obróbki mechanicznej polega na odpowiednim ułoŜeniu włókien w 

wymaganych kierunkach, które są nasycane odpowiednią ilością Ŝywicy i następnie 

układane w formie po nadaniu im odpowiedniego kształtu (zgodnego z kształtem formy).  

W niniejszej pracy włókna węglowe układano równolegle do powierzchni przykrytej folią, 

a następnie przesączano Ŝywicą (polisulfon rozpuszczony w CH2Cl2 cz.d.a.) i przykrywano 

drugim arkuszem folii. Folie usuwano w poźniejszym etapie, a arkusze prepregów były 

układane w formie - wypełnienie o grubość około 4 mm. Forma była ogrzewana do  
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temperatury 220°C i kompozyt prasowano. Forma posiadała otwory, w celu wydostawania 

się na zewnątrz nadmiaru Ŝywicy. Po ochłodzeniu kompozyt wyciągano z formy i wycinano 

odpowiednie kształtki. PoniŜej przedstawiono schemat blokowy otrzymywania kształtek 

wiosełkowych z kompozytu polisulfon – włókno węglowe ciągłe (rys.36). Podobnie 

wytwarzano kompozyty z innymi napełniaczami tj. hydroksyapatytem oraz włóknami 

węglowymi krótkimi. 

 
 

CCHH22CCll22  

wwyycciinnaanniiee  kksszzttaałł tteekk  

 
 

Rys.36. Schemat blokowy otrzymywania kształtek z kompozytu włókno węglowe ciągłe – 
polisulfon. 

 

Aby wytworzyć kompozytowe kształtki wiosełkowe metodą wtrysku, wstępnie mieszano 

napełniacze (krótkie włókna węglowe lub hydroksyapatyt) z polisulfonem, po czym 

mieszankę zasypywano do cylindra o średnicy wewnętrznej 25 mm. Poprzez zamknięcie 

zwane „torpedą” tworzywo było podawane do formy. Górna część torpedy wyposaŜona była 

w zespół tarcz przestawionych względem siebie, spełniających rolę mieszalnika statycznego.  

Temperatura wtrysku regulowana była w zakresie 0 - 450oC przy wykorzystaniu 

regulatora elektronicznego i termopary usytuowanej przy wylocie z cylindra. Regulator 

poprzez układ styczników współpracował z grzałką elektryczną nałoŜoną na zewnętrzną 

powierzchnię cylindra. Rozgrzane tworzywo podawane było na dół do formy w jej 

płaszczyźnie podziału. Formę chłodzono i wyjmowano gotową kształtkę. Stosowano 

następujące parametry wtrysku: temperatura wtrysku 340oC; ciśnienie wtrysku 12 MPa. 

Wiosełka z czystego polisulfonu wytwarzano przy takich samych parametrach procesu. 
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IV.4. METODY BADAŃ. 

 

IV.4.1. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH. 
 
 Dla czystego polimeru i jego kompozytów przeprowadzono badania mechaniczne 

istotne z punktu widzenia ich zastosowania na elementy przenoszące obciąŜenia 

mechaniczne w długim okresie czasu (pełzanie). Aby odpowiednio dobrać wielkości 

obciąŜeń w testach pełzania przeprowadzono statyczne badania wytrzymałości. Zbadano 

równieŜ wpływ sztucznego środowiska biologicznego na właściwości mechaniczne próbek. 

Dodatkowo, dla określenia mechanizmów niszczenia kompozytów i oceny stanu 

powierzchni badanych materiałów inkubowanych w sztucznym środowisku biologicznym, 

wykonano mikrofotografie badanych próbek przy pomocy mikroskopu skaningowego. 

W przypadku kompozytów włóknistych w celu określenia siły więzi na granicy faz, 

oznaczono umowną wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe metodą krótkiej belki 

(ILSS). 

 

BADANIE WYTRZYMAŁO ŚCI NA ROZCIĄGANIE. 
 

Próba rozciągania polega na jednoosiowym odkształcaniu odpowiednio przygotowanych 

próbek i mierzeniu powstających sił. Badanie to jest jednym z podstawowych źródeł 

informacji o mechanicznych właściwościach tworzyw sztucznych, a jednocześnie często jest 

stosowane do pośredniej oceny innych właściwości tworzyw. Często ocenia się np. skutki 

oddziaływania środowisk korodujących na tworzywa na podstawie zmian właściwości 

mechanicznych badanych podczas rozciągania. 

Wartości wytrzymałości na rozciąganie wyznaczono na podstawie próby statycznego 

rozciągania zgodnie z normą: PN-EN ISO 527-1:1998: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie 

właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Próby wykonano na maszynie 

wytrzymałościowej Zwick 1435 sterowanej za pomocą komputera klasy PC z 

oprogramowaniem TestXpert v.8.1. Badania przeprowadzono na próbkach o geometrii jak na 

rysunku 37, przy prędkości odkształcania 2 mm/min, w pomieszczeniu o temperaturze 

powietrza 20±1[°C]. Ze względu na wielkość dopuszczalnych obciąŜeń stosowanych w 

maszynie wytrzymałościowej (F=5kN), w przypadku kompozytów PSU/CF 1D zmniejszono 

wymiary próbek. 

Kształtki zamocowano w specjalnie przygotowanych uchwytach eliminujących efekt 

wysuwania się próbek i nie powodujących niszczenia ich powierzchni. 
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Rys.37. Kształt i średnie wymiary w [mm] badanych kształtek.  

 

BADANIE MODUŁÓW YOUNGA. 
 

 Moduł spręŜystości podłuŜnej jest miarą sztywności materiału i charakteryzuje opór, 

który materiał przeciwstawia określonemu wymuszonemu odkształceniu. PoniewaŜ wyniki 

badań modułów Younga wyznaczonych w próbie rozciągania były obarczone duŜym błędem 

pomiarowym związanym z brakiem moŜliwości określenia odkształceń bezpośrednio na 

próbkach, wielkości te wyznaczono w próbie trójpunktowego zginania z uŜyciem 

ekstensometru (typ MFT 4, maksymalne odkształcenie 4 mm i dokładność ± 0.4 µm). 

Dla czystego polimeru i jego kompozytów z włóknem węglowym krótkim i cząstkami 

hydroksyapatytu badania przeprowadzono w oparciu o normę PN-EN ISO 178: 1998: 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania. 

Dla próbek kompozytowych wzmocnionych włóknem węglowym ciągłym moduł 

spręŜystości podłuŜnej wyznaczono zgodnie z normą PN-EN ISO 14125:2001: Kompozyty 

tworzywowe wzmocnione włóknem. Oznaczanie właściwości przy zginaniu. Kształtki do 

badań w formie podpartej belki były zginane przy stałej prędkości równej 2mm/min, przy 

rozstawie podpór 50mm. 

 

BADANIE PEŁZANIA W WARUNKACH ROZCI ĄGANIA. 
 

Pełzanie obserwowano przez okres 48 godzin zgodnie z normą PN-83/C-89041: 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie pełzania przy rozciąganiu. Badania przeprowadzono w 

temperaturze pokojowej (20°C), a takŜe w warunkach in vitro, w płynie Ringera o 

temperaturze 37°C. Badano wzrost wydłuŜenia w czasie i czas trwania próby, aŜ do 

zniszczenia kształtek. W wyniku działania na materiały zróŜnicowanych napręŜeń 

mechanicznych, otrzymano tzw. rodziny krzywych pełzania. Próby na kształtkach wykonano 

na maszynie wytrzymałościowej Zwick 1435 sterowanej za pomocą komputera klasy PC z 

oprogramowaniem TestXpert v.8.1. Uchwyty aparatury zapewniały niezawodne 

zamocowanie próbek bez moŜliwości wyślizgiwania się ich przy przyłoŜeniu obciąŜenia i 
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zgodność wzdłuŜnej osi próbki z kierunkiem rozciągania oraz nie powodowały zerwania 

próbki (rys.38).  

 
 

 
 

Rys.38. Sposób zamocowania kształtek w uchwytach maszyny wytrzymałościowej. 

 

Urządzenie do termostatowania płynu Ringera zapewniało gradient temperatury na 

całej długości roboczej części próbki nie większy niŜ 0.5°C. Było ono wyposaŜone w cyfrowy 

wskaźnik temperatury, co umoŜliwiało jej kontrolowanie w ciągu całego oznaczania. 

 

OZNACZANIE UMOWNEJ WYTRZYMAŁO ŚCI NA ŚCINANIE MIĘDZYWARSTWOWE 

METODĄ KRÓTKIEJ BELKI (ILSS). 

 

Dla oceny siły więzi na granicy faz włókna/osnowa w przypadku kompozytów 

modyfikowanych włóknami węglowymi przeprowadzono badania ILSS zgodnie z normą PN-

EN ISO 14130:1997: Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem . Oznaczanie umownej 

wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe metodą krótkiej belki. Kształtki o przekroju 

prostokątnym oparte na dwóch podporach obciąŜono do wygięcia, jak prostą belkę, tak aby 

wystąpiło uszkodzenie pod wpływem ścinania międzywarstwowego (rys.39). Badanie jest 

podobne do zginania metodą trójpunktowego obciąŜenia. JednakŜe w przypadku badania 

ILSS (Interlaminar Shear Strength), aby osiągnąć uszkodzenie w wyniku ścinania 

międzywarstwowego stosuje się niŜszy stosunek rozpiętości/ grubości kształtki, co zapewnia 

wzrost poziomu napręŜenia ścinającego względem napręŜenia zginającego w kształtce do 

badań (rozpiętość powinna być ustalona na poziomie 5h±0.3mm, gdzie h – średnia grubość 

zestawu kształtek). Podczas badania notowano siłę F. 

F

 
Badana kształtka 
 
Pojemnik na płyn Ringera 
 
Grzałka 

Uchwyty z poliamidu 
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Rys.39. Schemat obciąŜenia wg normy PN-EN ISO 14130:1997. 

 

Umowną wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe σILSS, obliczono stosując następujące 

równanie:     
hb

F
ILSS ⋅

⋅=
4

3σ      (28) 

gdzie: 

F – maksymalna siła podczas zniszczenia kształtki, [N] 

b- szerokość kształtki, [mm] 

h – grubość kształtki, [mm] 

 

 Wykorzystując powyŜsze równanie obliczono σILSS jedynie w przypadku 

dopuszczalnych uszkodzeń kształtki tj. ścinania jednokrotnego lub wielokrotnego (rys.40).  

 

 
 
 

 

Jednokrotne ścinanie Wielokrotne ścinanie 
 

Rys.40. Dopuszczalne uszkodzenia kształtek. 

W przypadku niedopuszczalnych uszkodzeń kształtek (mieszane rodzaje uszkodzeń - 

ścinanie i rozrywanie, ścinanie i ściskanie; uszkodzenia bez ścinania – rozrywanie, 

ściskanie; ścinanie plastyczne) wynik obliczony na podstawie równania moŜe być stosowany 

tylko do porównania kształtek do badań wykonanych z tego samego materiału. 

 

IV.4.2. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNYCH. 
 

Zachowanie biologiczne w sztucznym środowisku biologicznym polisulfonu i jego 

kompozytów oceniono na podstawie zmian przewodnictwa wody destylowanej, zmian pH 

płynu Ringera i zmian masy próbek w czasie zanurzenia w roztworze Ringera przez okres 

120 dni. Pomiary wykonano za pomocą pH – metru CP – 315 (Elmetron) oraz konduktometru 

CC – 315 (Elmetron). 

50 mm 

Trzpień obciąŜający 

Kształtka 

Podpora 
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Dla oceny bioaktywności próbek PSU/HAps i PSU/HApn inkubowano je w sztucznym 

osoczu - SBF w temperaturze 37ºC, a następnie obserwowano zmiany, które zaszły na ich 

powierzchni przy pomocy mikroskopu skaningowego Jeol JSM-5400 z mikroanalizatorem 

rentgenowskim LINK ISIS Seria 300. 

 

IV.4.3. BADANIA STRUKTURALNE 
 

Długotrwałe działanie obciąŜeń i sztucznego środowiska biologicznego moŜe 

wywierać takŜe wpływ na zmiany strukturalne zachodzące w badanych materiałach. Aby 

stwierdzić istnienie takich zmian przeprowadzono badania w podczerwieni, DSC, 

rentgenowskie oraz NMR dla próbek wyjściowych i po pełzaniu przez 48h na sucho oraz w 

warunkach in vitro przy wartości obciąŜenia 10 MPa. Próbki do badań o grubości 20 – 100 

µm pocięto wzdłuŜ, w kierunku działania siły rozciągającej oraz w poprzek próbek 

wiosełkowych za pomocą mikrotomu. 

 

BADANIA NMR. 
 
 Badania NMR (Magnetycznego Rezonansu Jądrowego z ang. Nuclear Magnetic 

Resonance) wykonano przy pomocy spektrometru Mercury – VX, 300 MHz (produkcji Varian, 

USA) na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Próbki rozpuszczano w 0.7 ml CDCl3. Skala przesunięć chemicznych była wzorcowana na 

sygnale lock’u (stabilizacji pola) rozpuszczalnika. 

 
BADANIA DSC. 
 

Badania DSC - róŜnicowej kalorymetrii skaningowej (z ang. Differential Scanning 

Calorimetry) przeprowadzono za pomocą aparatu Netzsch DSC 200 w Samodzielnej 

Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej. Próbki o masie 

≈ 4,5mg były umieszczone w zamkniętych naczyńkach aluminiowych. Kalibrację wykonano 

przy uŜyciu indu i rtęci jako wzorca; odnośnik stanowiło puste naczyńko aluminiowe. Pomiary 

w zakresie temperatur 0-250°C były prowadzone przy szybkości ogrzewania 10K/min w 

atmosferze argonu (przepływ: 30cm3/min). Analizę zmian zachodzących w próbkach po 

eksperymentach pełzania przeprowadzono w oparciu o zmiany temperatury zeszklenia i 

ciepła właściwego. 

 

BADANIA W PODCZERWIENI. 
 

Próbki badano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera 

(FTIR) techniką ATR (z ang. Attenuated Total Reflection) na aparacie Bio - Rad, Digilab 



Materiały i metody 

 72

Division FTS - 60V, która charakteryzuje oddziaływania w określonym punkcie badania. 

Kryształ analizujący był wykonany z selenku cynku (ZnSe), kąt podania promieniowania 

wynosił 45°, próbki badano jednowiązkowo. 

 

BADANIA RENTGENOWSKIE. 
 

 Badania rentgenowskie wykonano za pomocą dyfraktometru Philips X’Pert Pro 

z monochromatycznym promieniowaniem CUKα1. Dyfroktogramy rejestrowano w zakresie 

2θ od 3 - 90°. Tryb pracy był ciągły, uŜywano licznika paskowego X’Celerator. Pomiar 

przeprowadzono w geometrii typu Bragg – Brentano. Próbki przygotowano w postaci 

płaskich fragmentów: 5x5mm o grubości ok. 100µm. 
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V WYNIKI BADAŃ 

 
V.1. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH. 

 

Przeprowadzone pomiary obciąŜenia w funkcji odkształcenia pozwoliły na 

wyznaczenie krzywych σ=f(ε) dla badanych materiałów. Wartości napręŜeń obliczono w 

odniesieniu do początkowego przekroju poprzecznego kształtki σ=F/A, gdzie: F – siła [N], A 

– początkowy przekrój kształtki [mm]. 

Moduły Younga wyznaczono w próbie trójpunktowego zginania z ekstensometrem, co 

umoŜliwiło określenie odkształceń z duŜą dokładnością bezpośrednio na próbkach. 

 Na rysunku 40 a przedstawiono wykresy rozciągania czystego polisulfonu i jego 

kompozytów modyfikowanych włóknami węglowymi krótkimi oraz cząstkami hydroksyapatytu 

syntetycznego. Badania wykazały, Ŝe czysty polimer wykazuje odkształcenia trwałe. Do 

chwili osiągnięcia siły maksymalnej próbka wydłuŜała się równomiernie na całej długości. 

Natomiast po osiągnięciu maksymalnego obciąŜenia w większości przypadków 

zaobserwowano przyrost wydłuŜenia próbki przy niewielkim zmniejszeniu siły obciąŜającej, 

będący wynikiem tworzenia się przewęŜenia (szyjki) widocznej na rysunku 41 b (próbka 1). 

 

a).  b). 

  

 

 

 

Rys.41. a). Przykładowe wykresy rozciągania dla: 1 – czystego PSU, 2 – kompozytu PSU/HAps, 3 – 
kompozytu PSU/CF MD b). Próbki po zerwaniu (1, 2 – PSU, 3 – PSU/HAps, 4 – PSU/CF MD). 

 
Dodanie do polisulfonu wypełniacza w postaci włókien węglowych lub cząstek 

hydroksyapatytu, powoduje zmianę jego charakterystyki mechanicznej na odpowiadającą 

materiałowi kruchemu. Kompozyty te nie wykazują odkształceń trwałych. Ponadto próbki 

kompozytowe wykazują mniejsze wartości odkształceń w stosunku do czystego polimeru. 

 

0 5 10 

25

50

75

ε [mm] 

σ [MPa] 

1 

2 

3 

          1        2          3          4 



Wyniki badań 

 74

Zaobserwowano równieŜ wzrost sztywności kompozytów, o czym świadczy większy kąt 

nachylenia krzywych kompozytowych do osi poziomej (ε) niŜ ma to miejsce w przypadku 

czystego PSU (rys. 40 a). 

Korzystając z prawa mieszanin najpierw obliczono teoretyczne wartości 

wytrzymałości oraz modułów Younga dla kompozytów, przy danych udziałach 

objętościowych włókien i cząstek ceramicznych [Konsztowicz K. 1983]. Wytrzymałość na 

rozciąganie kompozytów PSU/CF 1D, których odkształcenie zniszczenia jest większe niŜ 

osnowy obliczono z prawa mieszanin wg wzoru 8 (rozdz. II.3.1). Moduły spręŜystości dla 

kompozytów PSU/CF 1D obliczono wg równania 7 (rozdz. II.3.1) Dla kompozytów 

modyfikowanych włóknami węglowymi krótkimi o przypadkowej orientacji ich wytrzymałość 

na rozciąganie wyznaczono za pomocą zmodyfikowanego prawa mieszanin w postaci: 

 

σc = ησ [1-(1-β)/α] vf σf +Vm σm
’   (29) 

gdzie: 

α - współczynnik długości włókien 

β - współczynnik wpływu ciągliwości osnowy na udział włókien w przenoszeniu napręŜeń (dla 

osnowy plastycznej 0.5) 

ησ - współczynnik wpływu orientacji włókien na wytrzymałość kompozytu (w obliczeniach 

przyjęto ησ = 0.15) [Courtney T.H. 2000] 

 

Moduł Younga dla kompozytów PSU/CF MD obliczono przy wykorzystaniu następującego 

równania: 

Ec = ησ Ef Vf + Em  Vm     (30) 

 

W przypadku zastosowania do modyfikacji polisulfonu cząstek hydroksyapatytu teoretyczna 

wielkość wzmocnienia jest trudna do przewidzenia, poniewaŜ stanowi ona złoŜoną funkcję 

odległości między cząstkami, ich średnicy, a takŜe oddziaływań spręŜystych cząstek w 

zakresie odkształcenia. W przedstawionej pracy nie obliczono teoretycznych wartości 

wytrzymałości dla tych kompozytów. Natomiast moduł spręŜystości dla kompozytów 

modyfikowanych cząstkami ceramicznymi obliczono przy wykorzystaniu równania 2 (rozdz. 

II.3.1). Obliczone wartości wytrzymałości na rozciąganie dla badanych materiałów 

przedstawiono w tabelach 12 i 13. 
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Tabela 12. Prognozowane wartości wytrzymałości na rozciąganie dla kompozytów PSU/CF 1D i 
PSU/CF MD. 

Kompozyt (zawartość włókien) σc [MPa] 
PSU/CF MD (10%) 77.3 
PSU/CF MD (15%) 97.9 
PSU/CF 1D (15%) 510.9 
PSU/CF 1D (40%) 1300.8 

 

Tabela 13. Prognozowane wartości modułów spręŜystości dla badanych materiałów. 

Kompozyt (zawartość włókien) Ec [GPa] 
PSU/CF 1D (15%) 37.45 
PSU/CF 1D (40%) 95.55 
PSU/CF MD (10%) 5.86 
PSU/CF MD (15%) 7.50 

PSU/HAp (10%) 2.87 
PSU/HAp (15%) 3.03 

 

Następnie zbadano rzeczywiste wartości wytrzymałości na rozciąganie, modułów 

Younga oraz wielkości odkształceń, a wyniki badań przedstawiono w tabeli 14. 

Zaobserwowane róŜnice w wartościach rzeczywistych i obliczonych wytrzymałości na 

rozciąganie i modułów Younga wskazują na odstępstwa od reguły mieszanin. 

 

Tabela 14. Wartości wytrzymałości na rozciąganie (σr), modułów Younga (E) oraz wielkości 
odkształceń (ε) dla czystego PSU i jego kompozytów. 

Materiał  Zawartość 
napełniacza [%mas] 

σr [MPa] ε [%] E [GPa] 

PSU brak 73.1±2.6 12.91±1.01 2.25±0.66 
PSU/HAps 10 53.5±1.4 9.19±0.71 2.85±0.79 
PSU/HAps 15 44.3±1.0 8.24±0.60 3.36±1.02 
PSU/HApn 10 63.0±1.2 7.70±0.51 3.55±0.99 
PSU/HApn 15 51.7±0.9 7.25±0.55 3.87±0.96 
PSU/CF MD  10 87.1±2.9 8.60±0.11 4.28±0.98 
PSU/CF MD  15 95.4±3.7 8.38±0.12 6.38±0.96 
PSU/CF 1D 15 293.8±27.3 8.01±0.91 21.66±6.02 
PSU/CF 1D  40 582.5±38.9 7.64±0.87 55.46±8.99 

 

W przypadku kompozytów PSU/CF 1D wytwarzanych metodą prepregów rzeczywiste 

wartości σr i E są duŜo mniejsze od obliczonych, co moŜe być związane z nieidealnie 

równoległym ułoŜeniem włókien do kierunku działającego napręŜenia. Innym czynnikiem 

mogącym powodować odstępstwa od prawa mieszanin moŜe być niedopasowanie 

współczynników rozszerzalności cieplnej osnowy i włókien. Podczas wytwarzania 

kompozytów w wysokich temperaturach mogły zostać wzbudzone napręŜenia cieplne 

powodujace mikrospękania w materiałach. Ponadto duŜy wpływ na wartość badanych 
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wielkości moŜe wywierać brak wiązania chemicznego między osnową oraz fazami 

modyfikującymi, a jedynie ich mechaniczne połączenie. 

Jak zaobserwowano w badaniach (tab.14), największą wytrzymałością mechaniczną, 

charakteryzują się próbki kompozytowe wzmocnione włóknami węglowymi. W tym przypadku 

wartość wytrzymałości na rozciąganie wzrasta wraz ze wzrostem zawartości włókien. 

Szczególnie duŜe wartości wytrzymałości na rozciąganie zbliŜone do wartości dla metali 

zaobserwowano w przypadku kompozytów PSU/CF 1D. Natomiast dla kompozytów 

modyfikowanych hydroksyapatytem zaobserwowano obniŜenie wartości wytrzymałości na 

rozciąganie w stosunku do wyjściowego polimeru, co moŜe być spowodowane powstawniem 

defektów i wad sieci polimerowej. Pogarsza to właściwości mechaniczne materiału i 

przyspiesza pękanie kompozytu. Dodatkowo osłabienie materiału moŜe być spowodowane 

obecnością słabych granic międzyfazowych: cząstki ceramiczne - osnowa polimerowa, 

niekorzystnie wpływających na wytrzymałość materiałów. Ponadto słaba homogenizacja 

cząstek hydroksyapatytowych w osnowie polimerowej i tworzenie przez nie skupisk (rys.42) 

dodatkowo osłabia właściwości mechaniczne kompozytów. 

 

Rys.42. Mapy rozkładu pierwiastków (węgla, fosforu i wapnia) dla kompozytu PSU/HApn. 
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Podobny efekt odnotowano w literaturze dla cząstek CaCO3 modyfikujących 

polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) [Xu N., Zou J. i in. 2005], W tym przypadku równieŜ 

obserwowano obniŜenie wytrzymałości na rozciąganie w stosunku do wyjściowego polimeru, 

co tłumaczono tworzeniem się aglomeratów cząstek ceramicznych. Istotny wpływ na wartość 

wytrzymałości na rozciąganie wywiera takŜe ilość cząstek ceramicznych uŜytych do 

modyfikacji polimeru. Jak zaobserwowano w innych badaniach [Wang M. 2002] wzrost 

wytrzymałości na rozciaganie zanotowano tylko w pewnych przedziałach zawartości 

modyfikatora. Zawartość cząstek HAp w osnowie HDPE poniŜej 30% obj. oraz powyŜej 45% 

obj. powodowało obniŜenie wartości wytrzymałości na rozciąganie, a jej wzrost 

zaobserwowano jedynie dla zawartości HAp w przedziale 30 – 40% obj. Niemniej jednak 

kompozyty z cząstkami hydroksyapatytu badane w przedstawionej pracy wykazują wartości 

wytrzymałości na rozciąganie zbliŜone do wartości otrzymanych dla kości korowej w kierunku 

prostopadłym (tab.1). Dlatego mogą być one uwzględniane w niektórych zastosowaniach 

medycznych, tym bardziej, Ŝe jest to materiał bioaktywny [Bonfield W., Grynpas M. i in. 

1981]. 

Dla kompozytu modyfikowanego hydroksyapatytem syntetycznym zaobserwowano 

większy spadek wartości wytrzymałości na rozciąganie w stosunku do czystego polimeru, niŜ 

spowodował to dodatek hydroksyapatytu naturalnego. MoŜe to być związane z obecnością w 

hydroksyapatycie naturalnym grup węglanowych, co zmienia powierzchnię ziaren i 

prawdopodobnie powoduje ich lepsze zwilŜanie przez polimer. 

Natomiast porównując wartości modułów Younga dla czystego polisulfonu oraz jego 

kompozytów moŜna stwierdzić, Ŝe dodatek wszystkich rodzajów napełniaczy powiększa ich 

wartość wraz ze wzrostem udziału objętościowego cząstek i włókien. Jest to spowodowane 

znacznie wyŜszymi wartościami modułów Younga hydroksyapatytu (EHAp = 95 GPa) i włókien 

węglowych (EHAp = 235 GPa) w stosunku do czystego polisulfonu (tab.14).  

 

V.2. WPŁYW WARUNKÓW IN VITRO NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BADANYCH 

MATERIAŁÓW.  

 

Warunki in vitro mogą istotnie wpływać na właściwości mechaniczne i biologiczne 

implantów z kompozytów polimerowych. Obecność środowiska biologicznego agresywnego 

z chemicznego punktu widzenia moŜe powodować degradację takich materiałów, 

pogorszenie ich właściwości mechanicznych, zmniejszenie elastyczności oraz pękanie. W 

przypadku materiałów kompozytowych, efekt ten ze względu na obecność słabych granic 

międzyfazowych jest silniejszy. Dodatek faz ceramicznych moŜe teŜ wpływać na zachowanie 

biologiczne polimerów w warunkach in vitro poprzez nadanie mu np. cech bioaktywnych, co 

w niektórych zastosowaniach ma większe znaczenie niŜ duŜa wytrzymałość. 
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 W tabeli 15 pokazano wartości wytrzymałości na rozciąganie oraz modułów Younga 

dla czystego PSU i materiałów kompozytowych otrzymane w wyniku 48 godzinnej inkubacji 

w płynie Ringera. Zmiany tych wielkości w stosunku do próbek wyjściowych (tab.13) 

pokazano na rysunku 43. 

 

Tabela 15. Wartości wytrzymałość na rozciąganie badanych materiałów w wyniku inkubacji w płynie 
Ringera. 

Rodzaj materiału σr [MPa] E [GPa] 

 PSU  64.7±3.9 2.09±0.56 
PSU/HAps (10%mas) 50.49±2.4 2.86±0.80 
PSU/HAps (15%mas) 40.05±2.1 3.19±0.26 
PSU/Hapn (10%mas) 60.05±1.7 3.40±0.30 
PSU/HApn (15%mas) 48.8±1.8 3.88±0.95 
PSU/CF MD (10%mas) 82.5±3.2 4.27±0.87 
PSU/CF MD (15%mas) 89.3±4.6 6.36±0.99 
PSU/CF 1D (15%mas) 249.0±29.2 20.08±5.79 
PSU/CF 1D (40%mas) 539.9±31.8 49.72±7.90 

 

W przypadku próbek PSU inkubowanych w płynie Ringera zaobserwowano niewielkie 

zmiany wytrzymałości na rozciąganie oraz modułów Younga (w granicach błędu), co 

świadczy o ich biostabilności. Dla kompozytów PSU/HApn i PSU/CF MD otrzymane róŜnice 

w wartościach badanych wielkości przed i po 48 godzinnej inkubacji równieŜ zawarte są w 

granicach błędu. Natomiast w przypadku kompozytów PSU/HAps zaobserwowano 

nieznaczne osłabienie właściwości mechanicznych (około 6 - 8%), którego przyczyną mogą 

być reakcje zachodzące na granicach międzyfazowych cząstki – osnowa polimerowa 

wynikające z przedostawania się płynu Ringera w głąb materiału. Podobnie w przypadku 

kompozytów wzmocnionych włóknami węglowymi ciągłymi inkubacja powoduje około 8% 

zmniejszenie wartości badanych wielkości. MoŜe to być równieŜ spowodowane łatwiejszą 

penetracją płynów ustrojowych do wnętrza materiału i osłabieniem granic międzyfazowych 

włókna/osnowa polimerowa (rys.44). Potwierdza to efekty zaobserwowane w innych 

badaniach [McKenna G., Bradley G. i in. 1979; Kmita G. 2003; Szaraniec B., Chłopek J. i in. 

2001]. Stwierdzono w nich, Ŝe zmiany właściwości mechanicznych w przypadku kompozytów 

włóknistych są spowodowane właśnie niekorzystnymi zmianami stanu granic 

międzyfazowych, gdyŜ w przypadku czystych polimerów nie zaobserwowano takich zmian. 
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Rys.43. Zmiany wartości wytrzymałości na rozciąganie (a) i modułów Younga (b) w wyniku inkubacji 
próbek w płynie Ringera przez 48h. 
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Rys.44. Mikrofotografia SEM kompozytu PSU/CF 1D po 48h inkubacji w płynie Ringera. 

 

V.3. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNYCH. 

 
Jak wykazały badania mechaniczne mimo biostablności polimeru na bazie którego 

wytworzono materiały kompozytowe, zaobserwowano degradację próbek, o czym świadczyć 

moŜe spadek ich właściwości mechanicznych. Przyczyną obserwowanego zjawiska moŜe 

być zarówno penetracja płynu w głąb kompozytów i zmiana stanu granic międzyfazowych, 

jak teŜ inne zjawiska związane np. z rozpuszczaniem się cząstek ceramicznych. W celu 

wytłumaczenie zachodzących zmian przeprowadzono badania zmian pH, przewodnictwa i 

zmian masy badanych materiałów w warunkach in vitro. 

Rysunek 45 pokazuje brak istotnych zmian pH Roztworu Ringera podczas inkubacji 

polisulfonu oraz polisulfonu wzmocnionego włóknami węglowymi. Świadczy to o stabilności 

tych materiałów w warunkach in vitro. Wyniki te potwierdzają znany z literatury fakt 

stabilności polisulfonów w warunkach symulujących środowisko Ŝywego organizmu [Wenz 

L., Merritt K. i in. 1990]. Ma to istotne znaczenie w procesie zrostu kostnego, gdzie 

wprowadzony materiał nie zakłóci metabolizmu kostnego. W przypadku kompozytów 

PSU/HAps i PSU/HApn obserwuje się zmiany pH w przedziale 5.5 – 6.5, co jest związane z 

obecnością bioaktywnych cząstek hydroksyapatytu i ich rozpuszczaniem w środowisku płynu 

Ringera. 
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Rys.45. Zmiany pH roztworu Ringera w funkcji czasu inkubacji dla polisulfonu i jego kompozytów. 

 

Podobne wnioski moŜna wysnuć na podstawie obserwacji zmian przewodnictwa 

elektrycznego wody destylowanej podczas inkubacji próbek polisulfonowych i kompozytów z 

włóknami węglowymi. W tym przypadku równieŜ brak istotnych zmian co widać na rysunku 

46. Natomiast dla kompozytów PSU/HAps i PSU/HApn przewodnictwo wzrasta do około 

60µs, co jest to związane z rozpuszczaniem się fosforanów i uwalnianiem jonów do roztworu. 

Na rysunku 47 przedstawiono zmiany masy badanych próbek. Próbki zwaŜono przed 

zanurzeniem, a następnie notowano zmiany co 10 dni. Zmianę masy liczono według wzoru:  
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gdzie m – masa mierzona co 10 dni 
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Rys.46. Zmiany przewodnictwa elektrycznego wody destylowanej w funkcji czasu inkubacji dla 
polisulfonu i jego kompozytów. 
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Rys.47. Względna zmiana masy próbek z polisulfonu i jego kompozytów w funkcji czasu inkubacji w 
płynie Ringera. 
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Widoczne jest, Ŝe masa polisulfonu ulega wahaniom, związanym prawdopodobnie z 

charakterystycznym dla polimerów efektem wchłaniania wilgoci. Dla materiałów 

kompozytowych PSU/CF MD i PSU/CF 1D zmiana masy jest wyraźniejsza, w związku z 

łatwiejszym wnikaniem i penetracją płynu w głąb materiału kompozytowego. W przypadku 

kompozytów PSU/HAps i PSU/HApn zaobserwowano największe zmiany. MoŜe to być 

związane z wnikaniem płynu do matrycy i fazy wzmacniającej, a takŜe dodatkowymi 

reakcjami zachodzącym na granicy międzyfazowej polimer – bioaktywne cząstki. Ponadto w 

sztucznym środowisku biologicznym moŜliwe jest narastanie hydroksyapatytu na 

powierzchni próbek kompozytowych co dodatkowo powoduje wzrost ich masy. 

 

V.3.1. BIOAKTYWNOŚĆ PRÓBEK POLIMEROWYCH I KOMPOZYTOWYCH. 
 

Stosowanie polimerów biostabilnych o podwyŜszonych właściwościach 

mechanicznych jest korzystne w przypadku implantów przeznaczonych dla zastosowań w 

chirurgii kostnej. Ze względu jednak na ich niezdolność do regeneracji otaczających tkanek, 

często modyfikuje się takie materiały innymi fazami wykazującymi bioaktywny charakter np. 

hydroksyapatytem. Takie bioaktywne kompozyty są zdolne do utworzenia silnego połączenia 

z kością po implantacji m.in. dzięki moŜliwości tworzenia warstw fosforanowych na swojej 

powierzchni.  

 
KOMPOZYTY MODYFIKOWANE CZĄSTKAMI HYDROKSYAPATYTU. 
 

Próbki kompozytowe modyfikowane hydroksyapatytem inkubowano w płynie SBF 

temperaturze 37ºC czyli w warunkach podobnych jak podczas tworzenia się naturalnego 

apatytu przez 60 dni. Następnie przeprowadzono obserwacje SEM ich powierzchni, co 

dostarczyło informacji o bioaktywności badanych materiałów. PoniewaŜ za tworzenie 

bioaktywnych warstw na powierzchni próbek jest odpowiedzialny proces rozpuszczania i 

wytrącania się hydroksyapatytu w SBF, w celu ciągłego dostarczania jonów m.in. Ca2+ i PO4
3- 

płyn zmieniano co kilka dni. Jak wynika z rysunku 48 w zaleŜności od rodzaju 

hydroksyapatytu uŜytego do modyfikacji polimeru, szybkość narastania apatytu na 

powierzchni kompozytów w warunkach in vitro jest róŜna. 

Badania w płynie SBF wykazały powstawanie na powierzchni kompozytu PSU/HApn 

pojedynczych obszarów drobnych wydzieleń hydroksyapatytu juŜ po 10 dniach inkubacji. 

Obecność w tych wydzieleniach jonów wapnia i fosforu zostało potwierdzone mikroanalizą 

rentgenowską (rys.48). Dla kompozytów PSU/HAps z cząstkami syntetycznego 

hydroksyapatytu w Ŝadnym miejscu próbki nie zaobserwowano takich wydzieleń, a nieliczne 

pojedyncze obszary pojawiły się dopiero po 60 dniach inkubacji. Po tym czasie dla 
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kompozytów z cząstkami hydroksyapatytu naturalnego zaobserwowano większe i gęstsze 

wydzielenia apatytu, które pokrywały prawie całą powierzchnię próbki. 

 

 PSU/HApn PSU/HAps 

a). 

  
b). 

  
c). 

  

 

Rys.48. Obrazy SEM powierzchni (pow.5000x): a). kompozytów wyjściowych b). po inkubacji w 
SBF przez 10 dni; c). po inkubacji w SBF przez 60 dni. 

 

Obserwowany efekt moŜe być związany z róŜnym składem chemicznym 

hydroksyapatytu syntetycznego i naturalnego. Zawarte w tym ostatnim jony magnezu oraz 

grupy węglanowe wpływają na jego większą reaktywność. Jak zaobserwowano w 

środowisku Ŝywego organizmu z otaczających implant płynów ustrojowych pobierane są 

właśnie jony CO3
2-, Mg2+ , a takŜe inne i wbudowywane do sieci krystalicznej nowopowstałej 

warstwy apatytowej [Ślósarczyk A. 2003].  

Oprócz tego jak wykazały badania za pomocą mikroskopu transmisyjnego (rozdz. 

IV.1) cząstki hydroksyapatytu naturalnego są mniejsze, przez co stanowią więcej aktywnych 

centrów krystalizacji dla tworzącej się warstwy apatytowej. 
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KOMPOZYTY MODYFIKOWANE WŁÓKNAMI W ĘGLOWYMI. 
 

Podczas inkubacji kompozytów modyfikowanych włóknami węglowymi w płynie SBF 

w warunkach identycznych jak próbki zawierające cząstki hydroksyapatytu na ich 

powierzchni nie zaobserwowano Ŝadnych wydzieleń. Analiza EDS próbek PSU/CF 1D 

potwierdza jedynie zawartość węgla i siarki pochodzące od osnowy polimerowej oraz dość 

znaczną ilość tlenu, którego obecność moŜe być związana z oddziaływaniem kompozytu ze 

środowiskiem biologicznym (rys.49). PoniewaŜ w przypadku próbek modyfikowanych 

włóknem węglowym ciągłym widoczne jest niszczenie fazy polimerowej stanowiącej osnowę 

kompozytów, obecność tlenu moŜe być związana z utlenianiem odkrywanych włókien 

węglowych. Ponadto po zniszczeniu warstwy zewnętrznej kompozytu płyn Ringera moŜe 

łatwiej wnikać do środka kompozytu i powodować jego delaminację co istotnie wpływa na 

pogorszenie jego właściwości mechanicznych. Takiego efektu nie zaobserwowano w 

przypadku kompozytów PSU/CF MD, wytworzonych inną metodą niŜ kompozyty 

modyfikowane włóknami węglowymi ciągłymi. Większa odporność na działanie środowiska 

biologicznego polimeru przetworzonego metodą wtrysku moŜe być związana ze wzrostem 

jego krystaliczności w warunkach przerobu. 

 

 a). b). 

 

 

PSU/CF 1D 

  
 

 

PSU/CF MD 

 

  

 

Rys.49. Obrazy SEM powierzchni kompozytu PSU/CF MD i PSU/CF 1D (pow.500x): a). próbki 
wyjściowe, b). po 60 dniach inkubacji w płynie SBF. 
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POLISULFON. 
 

Dla porównania przeprowadzono obserwacje SEM powierzchni próbek czystego 

polisulfonu przed i po inkubacji w płynie SBF przez okres 60 dni (rys.50). Jak moŜna było się 

spodziewać nie zaobserwowano Ŝadnych zmian na powierzchni co potwierdza biostabilność 

badanego materiału w sztucznym środowisku biologicznym. 

 

a). b). 

  
 

Rys.50. Mikrofotografie SEM powierzchni próbek PSU przed i po 60 dniach inkubacji w SBF. 

 
V.4. BADANIE PROCESU PEŁZANIA W WARUNKACH ROZCIĄGANIA. 

 

Trwałość implantów z kompozytów polimerowych naraŜonych na jednoczesne 

działanie środowiska biologicznego i podwyŜszonych obciąŜeń mechanicznych zaleŜy od ich 

stabilności w warunkach Ŝywego organizmu. W rozdziale II.4 pokazano, Ŝe duŜy wpływ na 

stabilność implantów w czasie uŜytkowania, nawet pod wpływem niewielkich obciąŜeń 

wywiera zjawisko pełzania. Ponadto analizy krzywych pełzania wyszczególnione w rozdziale 

II.4.3 umoŜliwiają znalezienie dopuszczalnych napręŜeń dla poszczególnych materiałów i 

określenie trwałości materiałów w warunkach zbliŜonych do naturalnych, co jest celem 

niniejszej pracy. Dlatego teŜ dla badanych materiałów przeprowadzono testy pełzania 

zarówno w warunkach in vitro, oraz porównawczo bez obecności płynu Ringera. Poziomy 

obciąŜeń odpowiednich do wykonania tych testów dobrano na podstawie wyników badań 

statycznych właściwości mechanicznych przedstawionych w rozdziale V.1 (tab.14). Pełzanie 

przeprowadzono w szerokim zakresie wartości obciąŜeń stanowiących 0.2 – 0.8 wyjściowej 

wartości wytrzymałości ma rozciąganie w czasie 48 godzin, w rezultacie czego otrzymano 

tzw.: rodziny krzywych pełzania. W zaleŜności od rodzaju materiału były to wartości z 

przedziału 10 – 500 MPa. Do badań wybrano materiały kompozytowe o zawartości 15% 

włókien węglowych krótkich i cząstek hydroksyapatytu oraz 40% włókien węglowych długich. 

Kompozyt PSU/CF 1D o 40% zawartości włókien charakteryzuje się bardzo duŜą 
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wytrzymałością mechaniczną wymaganą w chirurgii kostnej, a jednocześnie modułem 

Younga zbliŜonym do kości. Ewentualna duŜa trwałość w środowisku biologicznym 

pozwoliłaby na zaproponowanie tego materiału na wytwarzanie biofunkcyjnych implantów 

zdolnych do przenoszenie podwyŜszonych obciąŜeń mechanicznych, dlatego badania 

przeprowadzono właśnie dla tego materiału. 

Testy przeprowadzono na sucho i w warunkach in vitro. Stanowisko do badań 

pełzania w warunkach in vitro pokazano na rysunku 51. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.51. Stanowisko do badań pełzania w warunkach in vitro. Moduł napędowy maszyny 
wytrzymałościowej Zwick 1435. 

 

Dla kaŜdej próbki, przy niezmiennym obciąŜeniu obserwowano stale wzrastające 

wydłuŜenie, które przy wyŜszych napręŜeniach z reguły powodowało zniszczenie materiałów. 

Nie wszystkie próbki uległy jednak zerwaniu w czasie 48 godzin. Odpowiednio małe 

obciąŜenia powodowały pozornie niezmienne odkształcenie materiału, linia pełzania biegła 

prawie równolegle do osi czasu i nie obserwowano zniszczenia. 

 
WYNIKI BADAŃ PEŁZANIA DLA CZYSTEGO PSU. 
 

Na rysunku 52 pokazano rodziny krzywych pełzania dla czystego polisulfonu na 

sucho i w warunkach in vitro. Próbki poddano obciąŜeniom w zakresie od 10 do 60 MPa.  

Badania wykazały, Ŝe przy wyŜszym poziomie obciąŜeń, krzywe pełzania są bardziej 

nachylone do osi czasu, co jest związane z większą prędkością odkształcania próbek. 

Ponadto, jak zaobserwowano, obszar etapu ustalonego, w którym zachowana jest stała 

prędkość odkształcania się próbek ulega wydłuŜeniu wraz ze zmniejszeniem przyłoŜonego 

obciąŜenia. Wartości odkształceń natychmiastowych, prędkości pełzania w stanie ustalonym 

Grzałka 

Urządzenie do stabilizacji 
temperatury 

Uchwyt z poliamidu 
Kształtka 
Pojemnik z płynem Ringera 



Wyniki badań 

 88

i czasy zniszczenia dla poszczególnych poziomów obciąŜeń podczas pełzania na sucho i w 

warunkach in vitro czystego PSU zestawiono w tabelach 16 i 17. 
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Rys.52. Rodziny krzywych pełzania dla czystego PSU na sucho (a) 
i w warunkach in vitro (b). 

 

Tabela 16. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania na sucho 
czystego PSU. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
60 11.5±0.60 4.5⋅10-3 11.5±0.9 
55 12.0±0.68 3.0⋅10-3 320.0±9.4 
50 10.3±0.67 2.0⋅10-3 658.0±24.8 
45 9.9±0.32 5.0⋅10-4 1681.2±39.7 
40 7.1±0.73 3.3⋅10-4 2451.6±127.8 
35 6.7±0.70 2.5⋅10-4 brak zerwania 
30 5.3±0.50 8.8⋅10-5 brak zerwania 
25 6.2±0.32 6.1⋅10-5 brak zerwania 
20 3.2±0.18 2.3⋅10-5 brak zerwania 
15 3.1±0.18 1.9⋅10-5 brak zerwania 
10 2.2±0.03 5.0⋅10-6 brak zerwania 
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Tabela 17. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania in vitro czystego 
PSU. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
60 14.8±0.91 

- przewęŜenie 
55 11.8±0.80 - przewęŜenie 
50 10.9±0.11 2.8⋅10-3 2.3±0.5 
45 10.1±0.87 2.1⋅10-3 13.5±2.1 
40 9.0±0.63 1.1⋅10-3 126.5±8.1 
35 7.5±0.34 1.6⋅10-4 283.0±25.8 
30 6.9±0.80 1.4⋅10-4 1880.0±98.1 
25 6.4±0.60 6.8⋅10-5 brak zerwania 
20 4.7±0.72 3.3⋅10-5 brak zerwania 
15 4.2±0.81 2.3⋅10-5 brak zerwania 
10 3.5±0.42 6.4⋅10-6 brak zerwania 

 
Jak zaobserwowano, wartości odkształceń początkowych dla próbek badanych na 

sucho i w warunkach in vitro są większe w przypadku tych ostatnich. Dla czystego PSU w 

badanym przedziale czasowym nie zaobserwowano zniszczenia próbek podczas pełzania na 

sucho dla obciąŜenia począwszy od 35 MPa. W warunkach in vitro przy tym poziomie 

obciąŜenia próbki uległy zniszczeniu, a brak zerwania zaobserwowano dopiero dla wartości 

25 MPa. Działanie napręŜeń mechanicznych w obecności płynu Ringera uplastyczniającego 

polimer moŜe powodować deformację i wydłuŜenie wiązań chemicznych oraz powstawanie i 

powiększanie się defektów cząsteczkowych. Oznacza to, Ŝe w polimerze rozwijają się 

procesy poprzedzające powstawanie submikropęknięć co prowadzi do obniŜenia właściwości 

mechanicznych. 

 
WYNIKI BADAŃ PEŁZANIA DLA KOMPOZYTÓW MODYFIKOWANYCH WŁÓKNAMI 
WĘGLOWYMI. 
 

Na rysunku 53 pokazano rodziny krzywych pełzania dla kompozytu PSU/CF MD na 

sucho i w warunkach in vitro. Próbki poddano obciąŜeniom w zakresie od 10 do 70 MPa. 

Wartości odkształceń natychmiastowych, prędkości pełzania w stanie ustalonym i czasy 

zniszczenia dla poszczególnych poziomów obciąŜeń podczas pełzania na sucho i w 

warunkach in vitro kompozytu PSU/CF MD zestawiono w tabelach 18 i 19. 
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Rys.53. Rodziny krzywych pełzania dla kompozytu PSU/CF MD na sucho (a) 
i w warunkach in vitro (b). 

 

Tabela 18. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania na sucho 
kompozytu PSU/CF MD. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
70 7.6±0.33 2.6⋅10-2 16.1±3.5 
65 7.3±0.21 1.0⋅10-3 92.0±5.2 
60 6.6±0.42 9.3⋅10-4 148.2±21.5 
55 6.9±0.29 8.1⋅10-4 943.1±47.5 
50 6.3±0.34 5.3⋅10-4 brak zerwania 
40 4.7±0.75 2.4⋅10-4 brak zerwania 
30 4.2±0.37 7.4⋅10-5 brak zerwania 
20 2.8±0.22 7.3⋅10-6 brak zerwania 
10 1.9±0.09 4.3⋅10-6 brak zerwania 
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Tabela 19. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania in vitro 
kompozytu PSU/CF MD. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
60 7.5±0.37 3.2⋅10-3 2.7±1.2 
50 7.3±0.42 9.1⋅10-4 16.0±7.6 
40 5.1±0.51 6.4⋅10-4 264.3±19.9 
30 5.0±0.31 2.5⋅10-4 brak zerwania 
25 4.2±0.25 9.9⋅10-5 brak zerwania 
20 3.8±0.26 7.7⋅10-5 brak zerwania 
15 2.8±0.19 5.3⋅10-6 brak zerwania 
10 2.7±0.09 7.3⋅10-6 brak zerwania 

 
Na rysunku 54 pokazano rodziny krzywych pełzania dla kompozytu PSU/CF 1D na 

sucho i w warunkach in vitro. Próbki poddano obciąŜeniom w zakresie od 10 do 500 MPa. 
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Rys.54. Rodziny krzywych pełzania dla kompozytu PSU/CF 1D na sucho (a) 
i w warunkach in vitro (b). 
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Wartości odkształceń natychmiastowych, prędkości pełzania w stanie ustalonym i 

czasy zniszczenia dla poszczególnych poziomów obciąŜeń podczas pełzania na sucho i w 

warunkach in vitro kompozytu PSU/CF 1D zestawiono w tabelach 20 i 21. 

 

Tabela 20. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania na sucho 
kompozytu PSU/CF 1D. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
500 6.12±0.43 7.6⋅10-2 47.5±3.3 
400 5.03±0.36 1.6⋅10-3 200.1±13.8 
300 4.09±0.32 2.5⋅10-3 847.2±68.1 
200 3.16±0.31 3.9⋅10-3 2143.6±171.2 
100 2.98±0.22 4.5⋅10-3 brak zerwania 
50 2.24±0.05 6.2⋅10-4 brak zerwania 
40 1.56±0.04 4.6⋅10-4 brak zerwania 
30 1.23±0.04 6.5⋅10-5 brak zerwania 
20 0.96±0.02 2.0⋅10-5 brak zerwania 
10 0.83±0.01 5.0⋅10-6 brak zerwania 

 

Tabela 21. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania in vitro 
kompozytu PSU/CF 1D. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
500 7.50±1.34 1.3⋅10-2 2.0±1.5 
400 5.79±0.77 8.4⋅10-3 94.0±6.7 
300 4.29±0.72 7.6⋅10-3 526.1±24.5 
200 3.86±0.68 6.1⋅10-3 1200±89.2 
100 3.13±0.54 3.2⋅10-3 2801±197.4 
50 2.64±0.09 7.1⋅10-4 brak zerwania 
40 2.04±0.08 6.0⋅10-4 brak zerwania 
30 1.49±0.08 1.3⋅10-4 brak zerwania 
20 1.24±0.08 7.3⋅10-5 brak zerwania 
10 0.90±0.01 6.5⋅10-5 brak zerwania 

 

Wprowadzenie włókien węglowych wyraźnie podnosi poziom bezpiecznych obciąŜeń 

i zmniejsza wartości odkształceń. Dla kompozytu PSU/CF MD w badanym przedziale 

czasowym poziom bezpiecznych obciąŜeń (bez zniszczenia) na sucho wynosi około 50 MPa, 

a dla PSU/CF 1D 100 MPa. W warunkach in vitro obserwuje się większy spadek tych 

wartości niŜ obserwowano w przypadku czystego polisulfonu - odpowiednio dla PSU/CF MD 

do 30 MPa, a dla kompozytu z włóknem zorientowanym PSU/CF 1D do 50 MPa. 

Obserwowane zjawisko moŜna wytłumaczyć obecnością granic rozdziału faz włókno-

osnowa, co umoŜliwia łatwiejszą penetrację płynów ustrojowych w głąb materiału. Aby to 

potwierdzić i ocenić więź na granicy faz kompozytów modyfikowanych włóknami węglowymi 

przeprowadzono badania wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe metodą krótkiej belki 

(ILSS). Badania te wykonano dla materiałów wyjściowych, po inkubacji w płynie Ringera oraz 

po pełzaniu na sucho i w warunkach in vitro przy napręŜeniu 10MPa przez okres 48h. W 
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większości przypadków zaobserwowano jednokrotne ścinanie, które stanowi dopuszczalny 

rodzaj uszkodzeń w badaniach ILSS. Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli 22.  

 

Tabela 22. Wyniki badań ILSS dla kompozytów PSU/CF MD przed i po inkubacji w warunkach 
symulujących ludzki organizm. 

PSU/CF MD 
ILSS [MPa] 

PSU/CF 1D 
ILSS [MPa] 

Próbka wyjściowa 16.77±1.89 46.9±5.28 
Po inkubacji 48 godzin 16.50±1.56 46.9±7.27 
Po inkubacji 3 tygodnie 16.33±1.98 43.44±9.47 
Po pełzaniu na sucho (48h, σ=10MPa) 14.99±1.98 45.55±11.28 
Po pełzaniu in vitro (48h, σ=10MPa) 13.68±1.98 38.51±10.67 

 

Próbki modyfikowane włóknem ciągłym, charakteryzowały się większymi wartościami 

wytrzymałości na międzywarstwowe ścinanie w stosunku do próbek z włóknami krótkimi, 

rozmieszczonymi w sposób nieuporządkowany w polisulfonie. MoŜe to być związane z 

odmienną metodyką wytwarzania próbek kompozytowych, a co za tym idzie róŜną siłą więzi 

między włóknami węglowymi, a osnową polimerową. Ponadto istotny jest sposób 

zorientowania włókien i ich długość – włókna węglowe krótkie są jak wiadomo zdolne do 

przenoszenia mniejszych obciąŜeń niŜ włókna ciągłe [Konsztowicz K. 1983]. Inkubowanie 

kompozytów w sztucznym środowisku biologicznym przez okres 48h nie spowodowało 

Ŝadnych niekorzystnych zmian stanu granic międzyfazowych włókno - osnowa. Po trzech 

tygodniach inkubacji zaobserwowano jedynie niewielkie zmiany w granicach błędu. Poddanie 

materiałów pełzaniu na sucho równieŜ nie spowodowało istotnej zmiany wytrzymałości na 

międzywarstwowe ścinanie. W przypadku próbek poddanych pełzaniu w warunkach in vitro 

zaobserwowanosię 14% spadek wartości badanej wielkości, natomiast dla próbek PSU/CF 

1D około 20% spadek w porównaniu do próbek wyjściowych. Ponadto dla próbek 

modyfikowanych włóknami węglowymi ciągłymi wielkości odchyleń standardowych były 

bardzo duŜe, co świadczy o wzroście ich niejednorodności i niekorzystnych zmianach 

zachodzących w materiałach pod wpływem działających czynników zewnętrznych. 

 
WYNIKI BADAŃ PEŁZANIA DLA KOMPOZYTÓW MODYFIKOWANYCH CZ ĄSTKAMI 
HYDROKSYAPATYTU. 
 

Na rysunku 55 pokazano rodziny krzywych pełzania dla kompozytu PSU/HAps na 

sucho i w warunkach in vitro. Próbki poddano obciąŜeniom w zakresie od 10 do 40 MPa. 
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Rys.55. Rodziny krzywych pełzania dla kompozytu PSU/HAps na sucho (a) 
i w warunkach in vitro (b). 

 

Wartości odkształceń natychmiastowych, prędkości pełzania w stanie ustalonym i 

czasy zniszczenia dla poszczególnych poziomów obciąŜeń podczas pełzania na sucho i w 

warunkach in vitro kompozytu PSU/HAps zestawiono w tabelach 23 i 24. 

 

Tabela 23. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania na sucho 
kompozytu PSU/HAps. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
40 6.86±0.48 0.25 2.1±0.1 
35 6.69±0.51 8.3⋅10-3 16.0±1.3 
30 5.37±0.43 1.3⋅10-3 133.2±11.9 
25 4.64±0.40 7.5⋅10-4 267.2±18.8 
20 3.56±0.38 2.5⋅10-4 2502.0±199.1 
15 2.45±0.31 6.0⋅10-5 brak zerwania 
10 2.03±0.22 4.5⋅10-5 brak zerwania 
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Tabela 24. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania in vitro 
kompozytu PSU/HAps. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
40 8.50±0.96 - gwałtowne zerwanie 
35 8.30±0.66 5.0⋅10-3 7.0±0.6 
30 6.59±0.46 2.6⋅10-3 86.5±6.9 
25 5.28±0.47 9.6⋅10-4 147.5±13.2 
20 4.47±0.39 5.2⋅10-4 1232.1±98.6 
15 3.43±0.37 1.4⋅10-5 2232.4±101.4 
10 2.14±0.17 8.9⋅10-6 brak zerwania 

 

Na rysunku 56 pokazano rodziny krzywych pełzania dla kompozytu PSU/HApn na 

sucho i w warunkach in vitro. Próbki poddano obciąŜeniom w zakresie od 10 do 60 MPa, co 

5 MPa. 

Wartości odkształceń natychmiastowych, prędkości pełzania w stanie ustalonym i 

czasy zniszczenia dla poszczególnych poziomów obciąŜeń podczas pełzania na sucho i w 

warunkach in vitro kompozytu PSU/HApn zestawiono w tabelach 25 i 26. 

 

Tabela 25. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania na sucho 
kompozytu PSU/HApn. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
40 5.12±0.35 9.9⋅10-2 29.1±1.3 
35 5.02±0.34 5.4⋅10-3 206.0±12.8 
30 4.89±0.36 1.1⋅10-3 964.6±61.9 
25 4.37±0.33 6.4⋅10-4 2497.8±97.4 
20 3.04±0.28 1.3⋅10-4 brak zerwania 
15 2.12±0.21 5.4⋅10-5 brak zerwania 
10 1.88±0.20 2.5⋅10-5 brak zerwania 

 

Tabela 26. Wartości odkształceń natychmiastowych (ε0), prędkości pełzania w stanie ustalonym (v) i 
czasy zniszczenia (tz) dla poszczególnych poziomów obciąŜeń (σ) podczas pełzania in vitro 
kompozytu PSU/HApn. 

σ [MPa] ε0 [%] v[%/min] tz [min] 
40 6.34±0.77 2.1⋅10-2 5.6±0.7 
35 6.20±0.68 2.2⋅10-3 23.5±0.5 
30 5.79±0.34 1.8⋅10-3 544.5±25.8 
25 5.08±0.37 8.4⋅10-4 1589.5±90.2 
20 4.14±0.29 4.2⋅10-4 2159.1±147.1 
15 3.22±0.20 9.1⋅10-6 brak zerwania 
10 2.01±0.12 6.9⋅10-6 brak zerwania 
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Rys.56. Rodziny krzywych pełzania dla kompozytu PSU/HApn na sucho (a) 
i w warunkach in vitro (b). 

 

Obecność hydroksyapatytu w kompozycie ogranicza wielkość odkształcenia w 

stosunku do czystego polisulfonu, powoduje jednak obniŜenie wartości poziomów 

bezpiecznych obciąŜeń, nie powodujących zniszczenia materiałów w badanym przedziale 

czasowym, które w warunkach in vitro wynoszą około 15 MPa dla PSU/HApn i około 10 MPa 

w przypadku PSU/HAps. Działanie napręŜeń mechanicznych i środowiska biologicznego 

mogą przyspieszać powstawanie defektów w sieci polimerowej i powodować wcześniejsze 

pękanie kompozytów. Ponadto za osłabienie właściwości mechanicznych w tych warunkach 

mogą być równieŜ odpowiedzialne: słaba homogenizacja cząstek hydroksyapatytowych w 

osnowie polimerowej oraz reakcje zachodzące na granicach międzyfazowych cząstki – 

osnowa polimerowa wynikające z przedostawania się płynu Ringera w głąb materiału.  
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V.5. BADANIE ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PRÓBEK POLIMEROWYCH I 

KOMPOZYTOWYCH ZACHODZĄCYCH POD WPŁYWEM PEŁZANIA. 

 

Podczas długotrwałego działania napręŜeń mechanicznych w warunkach in vitro 

moŜe następować stopniowa utrata pierwotnie dobrych właściwości mechanicznych 

materiałów. Jak stwierdzono w rozdziale II.4 główną przyczyną niszczenia implantów 

polimerowych w czasie ich uŜytkowania, nawet pod wpływem niewielkich obciąŜeń jest 

zjawisko pełzania. W środowisku Ŝywego organizmu najczęściej trudno wyodrębnić, który z 

czynników – pełzanie czy obecność płynów fizjologicznych ma dominujący wpływ na 

właściwości implantów, poniewaŜ działają one równocześnie. Przeprowadzenie w niniejszej 

pracy testów pełzania w warunkach laboratoryjnych „na sucho”, a takŜe w obecności 

sztucznego środowiska biologicznego pozwoliło zbadać wpływ kaŜdego z tych czynników z 

osobna i określić co wywiera większy wpływ na pogorszenie właściwości mechanicznych 

materiałów. 

 W tabeli 27 przedstawiono wartości wytrzymałości na rozciąganie próbek poddanych 

działaniu pełzania bez obecności płynu Ringera oraz w warunkach in vitro. Zmiany badanej 

wielkości w stosunku do próbek wyjściowych (tab.14) pokazano na rysunku 57. 

 

Tabela 27. Wartości wytrzymałość na rozciąganie badanych materiałów po pełzaniu na sucho i w 
warunkach in vitro. 

Rodzaj materiału σr po pełzaniu na sucho 
[MPa] 

σr po pełzaniu in vitro [MPa] 

 PSU  58.2±6.5 53.2±6.2 
PSU/HAps (10%mas) 46.1±2.2 44.3±1.6 
PSU/HAps (15%mas) 37.5±1.9 34.9±1.6 
PSU/HApn (10%mas) 57.1±1.7 54.2±1.1 
PSU/HApn (15%mas) 44.4±1.6 39.5±1.6 
PSU/CF MD (10%mas) 77.1±4.7 71.8±5.5 
PSU/CF MD (15%mas) 82.4±5.1 75.3±7.6 
PSU/CF 1D (15%mas) 207.5±32.8 194.2±31.7 
PSU/CF 1D (40%mas) 424.0±56.4 379.6±47.1 
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próbki wyjściowe po pełzaniu na sucho po pełzaniu in vitro
 

Rys.57. Zmiany wartości wytrzymałości na rozciąganie w wyniku pełzania dla badanych próbek. 
 
Zarówno po pełzaniu na sucho jak i w warunkach in vitro w przypadku wszystkich 

badanych materiałów zaobserwowano obniŜenie wartości wytrzymałości na rozciąganie. 

Większy spadek widoczny jest w przypadku próbek poddanych jednocześnie działaniu 

obciąŜeń zewnętrznych i sztucznego środowiska biologicznego. 

Dla czystego polisulfonu w wyniku działania na próbki napręŜeń mechanicznych 

obserwuje się spadek wytrzymałości na rozciąganie o 20% w stosunku do wyjściowego 

materiału, nieco intensywniejszy w warunkach in vitro (28%). MoŜna więc stwierdzić, Ŝe 

działanie napręŜeń mechanicznych ma większy wpływ na badaną wielkość niŜ sztucznego 

środowiska biologicznego, którego działanie nie wpływało na stabilność polisulfonu (rozdział 

IV.2.). 

Kompozyty o osnowie polisulfonowej degradują w podobnych warunkach, ale 

mechanizm niszczenia jest bardziej skomplikowany ze względu na silnie rozwinięte granice 

międzyfazowe. Szczególnie duŜe zmiany badanej wielkości zaobserwowano w przypadku 

kompozytów PSU/CF 1D poddanych pełzaniu w warunkach in vitro. Jak stwierdzono w 

rozdziale V.3. w warunkach działania płynu Ringera na próbki następuje obniŜenie adhezji 

na granicy faz włókno-osnowa. Jest to przyczyną efektu „pull out” podczas niszczenia 

kompozytów, co potwierdzają obserwacje przełomów na mikroskopie skaningowym (rys.58).  
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Materiał wyjściowy Po pełzaniu na sucho Po pełzaniu in vitro 

 

   
 

Rys.58. Obrazy SEM przełomów kompozytu PSU+CF 1D (pow. 2000x). 

 

Dla materiału wyjściowego widoczne jest równomierne ułoŜenie włókien w osnowie, 

natomiast efekt wyciągania włókien (pull out) obserwuje się dla kompozytu, który był 

poddany pełzaniu w warunkach in vitro. Widoczna słaba przyczepność włókien do matrycy 

polimerowej moŜe być przyczyną znacznego spadku wytrzymałości na rozciąganie, w wyniku 

oddziaływania napręŜeń mechanicznych i sztucznego środowiska biologicznego. W 

przypadku kompozytów poddanych pełzaniu na sucho nie zaobserwowano efektu 

wyciągania włókien z matrycy. Świadczy to o duŜym udziale środowiska biologicznego w 

obniŜeniu właściwości biologicznych badanych materiałów. Podobne efekty zaobserwowano 

w przypadku kompozytów modyfikowanych włóknami węglowymi krótkimi oraz cząstkami 

hydroksyapatytu. Ingerencja płynu w głąb materiału ułatwiona dzięki działaniu stałej siły 

rozciągającej powoduje znaczne pogorszenie adhezji na granicy faz w kompozytach, co 

widać na mikrofotografiach SEM (rys.59). W takich warunkach fazy modyfikujące nie tylko 

nie są w stanie poprawić właściwości mechanicznych polimeru, ale działając jako 

niekorzystne wtrącenia w osnowie pogarszają je. 

 

PSU/HAs PSU/CF MD 

 

  

 

Rys. 59. Mikrofotografie SEM przełomów kompozytów PSU/HAs i PSU/CF MD po pełzaniu 
w warunkach in vitro. 
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MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe o ile sama inkubacja próbek w sztucznym środowisku 

biologicznym nie powoduje istotnych zmian ich właściwości mechanicznych, to działanie 

obciąŜeń w warunkach in vitro moŜe zmieniać biostabilność badanych materiałów. Jest to 

widoczne szczególnie dla materiałów kompozytowych, gdzie większość zmian obserwuje się 

na słabych granicach międzyfazowych. Niemniej jednak w przypadku kompozytów 

modyfikowanych cząstkami hydroksyapatytowymi moŜna oczekiwać duŜej poprawy 

biozgodności i biofunkcyjności tych materiałów poprzez nadanie im cech materiałów 

bioaktywnych. Takie materiały są zdolne do tworzenia z tkanką kostną wysoko 

wytrzymałego, chemicznego połączenia zwanego złączem bioaktywnym. Dlatego 

odpowiednie dobranie warunków mechanicznych pracy takich implantów jest bardzo 

waŜnym zagadnieniem, umoŜliwiającym bezpieczną realizacje funkcji mechanicznych przy 

jednoczesnym wykorzystaniu bioaktywności kompozytów modyfikowanych 

hydroksyapatytem. 

 
V.6. BADANIA STRUKTURALNE. 

 

Jak zaobserwowano w poprzednim rozdziale, pod wpływem działania obciąŜeń 

mechanicznych i sztucznego środowiska biologicznego następuje pogorszenie 

wytrzymałości i stabilności badanych materiałów. W szczególności jest to widoczne w 

przypadku materiałów kompozytowych. Przedstawione mikrofotografie SEM (rys.58, rys.59) 

pozwalają przypuszczać, Ŝe główną przyczyną pogorszenia właściwości mechanicznych 

mogą być niekorzystne zjawiska zachodzące na granicach międzyfazowych w wyniku 

pogorszenia się adhezji między polimerem, a ceramicznym modyfikatorem w sztucznym 

środowisku biologicznym. JednakŜe stabilność materiałów moŜe się teŜ zmieniać ze względu 

na występowanie innych czynników takich jak np. zmiany w strukturze polisulfonu. Zmiany te 

mogą zachodzić zarówno pod wpływem dodatku faz modyfikujących, a takŜe 

przeprowadzonych testów pełzania i działania środowiska biologicznego agresywnego z 

chemicznego punktu widzenia. Niewielkie zmiany strukturalne mogą teŜ zachodzić w 

polimerze juŜ w czasie jego przetwórstwa (wtrysk lub ciekła impregnacja) podczas 

wytwarzania próbek. Dla zbadania wpływu wymienionych czynników na strukturę PSU 

wykonano badania NMR, badania w podczerwieni metodą ATR, badania DSC oraz 

rentgenowskie, których wyniki przedstawiono poniŜej. 

 
BADANIA NMR. 
 
 Ze względu na budowę polisulfonu (układ symetryczny) wyróŜniono pięć grup 

równocennych protonów, które pokazano na rysunku 60. 
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Rys.60. Identyfikacja protonów w strukturze polisulfonu. 
 

Odzwierciedleniem tego jest widmo 1H NMR (rys.61) w którym obserwuje się pięć sygnałów. 

Szczegółową interpretację widma przedstawiono w tabeli 28.  

 

Tabela 28. Interpretacja widma 1H NMR dla czystego polisulfonu. 
Lp. Przesunięcie chemiczne [ppm] Ilość protonów multipletowość J[Hz] interpretacja 
1 7.84 4 dublet 8.8 He 

2 7.24 4 dublet 8.8 Hb 

3 7.00 4 dublet 8.8 Hd 

4 6.93 4 dublet 8.8 Ha 

5 1.69 6 singlet - Hc 

 

 Badania wykazały, Ŝe zarówno dodanie do polisulfonu faz modyfikujących w postaci 

włókien węglowych i cząstek hydroksyapatytowych, jak i proces pełzania na sucho i w 

warunkach in vitro nie spowodowały Ŝadnych zmian w strukturze polimeru.  

 
Rys. 61. Widmo 1H NMR czystego polisulfonu. 
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BADANIA DSC. 
 

Kontynuując badania struktury próbek polimerowych i kompozytowych 

przeprowadzono pomiary za pomocą dynamicznej kalorymetrii skaningowej (DSC), która jest 

podstawową metodą badań właściwości termicznych polimerów [Pielichowski K. 2002]. 

Dokonano analizy zmian temp. zeszklenia Tg i ciepła właściwego po dodaniu napełniaczy do 

czystego polisulfonu. Zbadano równieŜ wpływ pełzania na sucho i w warunkach in vitro na te 

wielkości. Wyniki badań umieszczono w tabeli 29. 

 Analiza DSC próbek PSU w zakresie temperatur 0-250°C wykazała wyst ępowanie 

przejścia szklistego w temp. ok. 185°C. Przej ście szkliste (przejście frakcji amorficznej 

polimeru ze stanu szklistego do elastycznego) jest przemianą fazową drugiego rzędu. ZaleŜy 

od wielkości obszarów amorficznych w polimerze i występujących w nich napręŜeń. W 

przypadku wyjściowych próbek PSU (granulat, folia i po wtrysku) uwidocznił się wpływ 

procesów przetwórstwa na temperaturę zeszklenia Tg. Wartości Tg oraz ∆cp dla próbek z 

granulatu i folii mieszczą się w podobnych zakresach. Natomiast w przypadku PSU po 

wtrysku obserwuje się podwyŜszenie Tg i zmniejszenia wartości ∆cp (rys.62), co moŜe 

świadczyć o wzroście zawartości fazy krystalicznej w tej próbce. PoniewaŜ struktura 

amorficzna materiałów wpływa na ich większą reaktywność w środowisku biologicznym 

[Chłopek J. 1997] przedstawione wyniki badań dla czystego PSU przed pełzaniem sugerują, 

Ŝe materiały przetworzone metodą wtrysku ze względu na większą zawartość fazy 

krystalicznej w porównaniu do PSU w postaci granulatu i folii mogą być bardziej odporne na 

działanie środowiska płynów ustrojowych, a tym samym charakteryzować się większą 

trwałością.  
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Rys.62. Krzywe DSC czystego polisulfonu: 1- granule wyjściowe, 2- folia po rozpuszczeniu 

granulatu wyjściowego w CH2Cl2, 3- po wtrysku. 
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Tabela 29. Analiza zmian temperatury zeszklenia Tg i ciepła właściwego (∆cP) polisulfonu po 
przetwórstwie oraz dodaniu napełniaczy i badaniach pełzania. 

Materiał Tg[°C] ∆cP [J/g·K] 
PSU granule 181.5 0.42 
PSU folia 180.4 0.41 
PSU po wtrysku 186.4 0.29 
PSU po pełzaniu na sucho 188.0 0.25 
PSU po pełzaniu in vitro 185.5 0.25 
PSU/CF MD 185.1 0.26 
PSU/CF MD po pełzaniu na sucho nie widoczna nie widoczne 
PSU/CF MD po pełzaniu in vitro nie widoczna nie widoczne 
PSU/CF 1D nie widoczna nie widoczne 
PSU/CF 1D po pełzaniu na sucho 180.0 0.23 
PSU/CF 1D po pełzaniu in vitro 180.1 0.27 
PSU/HAps 184.0 0.43 
PSU/HAps po pełzaniu na sucho 186.4 0.29 
PSU/HAps po pełzaniu in vitro 184.9 0.27 
PSU/HApn 184.3 0.40 
PSU/HApn po pełzaniu na sucho 183.0 0.35 
PSU/HApn po pełzaniu in vitro nie widoczna nie widoczne 

 

Poddanie próbek PSU pełzaniu na sucho i w warunkach in vitro powoduje 

podwyŜszenie wartości Tg oraz zmniejszenie ∆cp w porównaniu do wyjściowego polimeru 

(rys.63). W tym przypadku pełzanie moŜe powodować orientację łańcuchów polimerowych i 

prowadzić do zwiększenia krystaliczności próbek PSU, o czym świadczą zmiany wartości 

badanych wielkości. 
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Rys.63. Krzywe DSC czystego polisulfonu: 1- materiał wyjściowy (po wtrysku), 2- po pełzaniu 

na sucho, 3- po pełzaniu in vitro. 
 

Pełzanie ma natomiast wpływ na wartość Tg i ∆cp w przypadku próbek modyfikowanych 

cząstkami hydroksyapatytu syntetycznego i naturalnego   
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Po pełzaniu dla próbek PSU/HAps obserwuje się wyŜsze wartości temperatury 

zeszklenia i obniŜenie ∆cp dla tych kompozytów w porównaniu do próbki PSU/HAps 

wyjściowej. Hydroksyapatyt moŜe tu spełniać rolę nukleanta i powodować wzrost 

krystaliczności PSU. Natomiast nie widać wyraźnego wpływu środowiska na temperaturę 

zeszklenia i ∆cp - zarówno dla próbek po pełzaniu na sucho jak i in vitro są to wartości 

zbliŜone (rys.64). W przypadku próbek PSU/HApn na krzywych DSC oprócz przejścia 

szklistego widoczny jest niewielki efekt cieplny (pik endotermiczny) będący wynikiem 

przyłoŜonego zewnętrznego oddziaływania (stałego obciąŜenia) (rys.65).  
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Rys.64. Krzywe DSC kompozytu PSU/HAs: 1- materiał wyjściowy, 2- po pełzaniu na sucho, 3- 

po pełzaniu in vitro. 
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Rys.65. Krzywe DSC kompozytu PSU/HAn: 1- materiał wyjściowy, 2- po pełzaniu na sucho, 3- 

po pełzaniu in vitro. 
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Dla próbek PSU z dodatkiem włókien węglowych krótkich (PSU/CF MD) przejście 

szkliste obserwuje się jedynie dla próbki przed pełzaniem. Dla obu próbek po pełzaniu (na 

sucho i in vitro) przejście szkliste nie jest widoczne, co moŜe świadczyć o wzroście 

krystaliczności badanego kompozytu (rys.66).  
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Rys.66. Krzywe DSC kompozytu PSU/CF MD: 1- materiał wyjściowy , 2- po pełzaniu na sucho, 3- po 

pełzaniu in vitro. 
 

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku próbek PSU/CF 1D. Przejścia szklistego 

w tym przypadku nie obserwuje się dla próbki przed pełzaniem. Natomiast po pełzaniu 

przejście szkliste jest widoczne zarówno dla próbki po pełzaniu na sucho jak i in vitro, a 

wartości Tg i ∆cp są zbliŜone dla obu próbek (rys.67). 

Brak przejścia szklistego dla próbki przed pełzaniem moŜna tłumaczyć większą 

zawartością fazy krystalicznej w próbce – zorientowane włókna węglowe pełnią rolę 

nukleanta i nadają orientację w procesie krystalizacji. Proces pełzania moŜe prowadzić do 

naruszenia obecnych w układzie struktur krystalicznych i wzrostu zawartości fazy 

amorficznej, co na krzywej DSC przejawia się obecnością efektu zeszklenia dla próbek po 

pełzaniu. 
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Rys.67. Krzywe DSC kompozytu PSU/CF 1D: 1- materiał wyjściowy, 2- po pełzaniu na sucho, 3- po 

pełzaniu in vitro. 
 

BADANIA W PODCZERWIENI. 
 

W tabeli 30 przedstawiono charakterystyczne częstotliwości pasm zaobserwowanych 

w widmie polisulfonu (rys.68) oraz przypisane im rodzaje drgań [Rajagopalana G., 

Immordinoa K.M. 2000; Pihlajamaki A., Vaisanen P. i in. 1998; Kazicina L., Kupletska N. 

1976].  
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Rys.68. Widmo ATR - FTIR dla czystego polisulfonu (po wtrysku). 
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Tabela 30. Charakterystyczne pasma absorpcyjne zaobserwowane w widmie PSU. 

Pasmo [cm-1] Rodzaj drgań 

1584 C=C, drgania rozciągające pierścienia aromatycznego  
1503 C=C, drgania rozciągające pierścienia aromatycznego 
1485 -C(CH3)2-, drgania rozciągające e 
1408 C=C, drgania rozciągające pierścienia aromatycznego 
1387 -C(CH3)2-, drgania deformacyjne 
1364 -C(CH3)2-, drgania deformacyjne 
1322 SO2, drgania rozciągające asymetryczne 
1294 SO2, drgania rozciągające asymetryczne 
1233 Ar–O–Ar, drgania rozciągające 
1170 SO2, drgania rozciągające symetryczne 
1146 SO2, drgania rozciągające symetryczne 
1080 C-C, drgania rozciągające pierścienia aromatycznego 
1013 C-C, drgania rozciągające pierścienia aromatycznego 
872 C-C, drgania rozciągające pierścienia aromatycznego 
852 C-H, drgania deformacyjne pierścienia aromatycznego 
831 C-H, drgania deformacyjne charakterystyczne dla pierścienia 

aromatycznego w podstawieniu 1,4 
689 C-H, drgania deformacyjne pierścienia aromatycznego 

 

 Na rys.69 przedstawiono widma w podczerwieni próbek: (1) polisulfonu – granulatu 

wyjściowego, (2) folii z polisulfonu otrzymanej po rozpuszczeniu granulatu wyjściowego w 

CH2Cl2 oraz (3) próbki polisulfonu przetworzonej metodą wtrysku w temperaturze 340oC.  
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Rys.69. Widma ATR - FTIR próbek: (1) polisulfon – granulat wyjściowy prod. Aldrich, (2) folia z 
polisulfonu otrzymana po rozpuszczeniu granulatu wyjściowego w CH2Cl2 oraz (3) próbka polisulfonu 

przetworzona metodą wtrysku w temperaturze 340oC. 
 

Nie zaobserwowano istotnych róŜnic w połoŜeniu i intensywności 

charakterystycznych pasm w widmach próbek 1 i 2. Subtelne zmiany dotyczące 
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intensywności pasm związanych z drganiami pierścienia aromatycznego w zakresie 

częstotliwości 915 – 1035 cm-1 zaobserwowano jedynie w przypadku próbki 3. Intensywność 

integralna pasm (pola powierzchni pasm) w tym zakresie dla polisulfonu przetworzonego 

metodą wtrysku jest dwukrotnie wyŜsza od pasm dla polisulfonu – granulatu wyjściowego. 

Pełzanie na sucho i w warunkach in vitro równieŜ nie powoduje istotnych zmian w 

intensywności i połoŜeniu pasm dla głównych ugrupowań polisulfonu. Subtelne zmiany 

widoczne są jedynie w zakresie częstotliwości 850 – 1015 cm-1 (rys.70). Są one związane z 

drganiami rozciągającymi i deformacyjnymi pierścienia aromatycznego. 
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Rys.70. Widma ATR - FTIR próbek: (1) PSU, (2) PSU po pełzaniu na sucho (3) PSU po pełzaniu in 

vitro. 
 

Dla próbek kompozytowych modyfikowanych włóknami węglowymi nie obserwuje się 

istotnych zmian w połoŜeniu i intensywności charakterystycznych pasm w stosunku do 

czystego polimeru. Jedynie w przypadku widm dla kompozytów modyfikowanych włóknami 

węglowymi ciągłymi po pełzaniu w warunkach in vitro zaobserwowano róŜnice, które są 

związane z miejscem badania próbek. Na rysunku 71 pokazano widma FTIR – ATR 

otrzymane dla kompozytu PSU/CF 1D po pełzaniu w warunkach in vitro, badanego w 

róŜnych punktach próbki: „na włóknie” i „na matrycy”. Otrzymanie róŜnych widm dla tej samej 

próbki jest związane ze specyfiką metody FTIR – ATR, która nie charakteryzuje 

oddziaływania włókno – osnowa na całej powierzchni kompozytu, a jedynie w miejscu 

badania, w punkcie. Dlatego zaobserwowanych zmian w połoŜeniu i intensywności pasm nie 

naleŜy wiązać ze zmianami strukturalnymi, tym bardziej, Ŝe we wcześniejszych badaniach 

mechanicznych zaobserwowano niejednorodność tych próbek i ich rozwarstwianie (rozdz. 

V.2, V.4).  
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Rys.71. Widma ATR - FTIR kompozytu PSU/CF 1D po pełzaniu in vitro: (1) na matrycy, (2) na 
włóknie. 

 

Na widmie ATR - FTIR dla hydroksyapatytu pochodzenia zwierzęcego (HApn) 

przedstawionym na rys.72a widoczne są pasma charakterystyczne dla drgań wiązań w 

grupie PO4
3- apatytu przy częstotliwościach 560, 600 cm-1 (P-O drgania zginające) oraz 980, 

1030 cm-1 (P-O drgania rozciągające). Pojawiają się teŜ pasma związane z obecnością w 

naturalnym hydroksyapatycie grup CO3
2- przy częstotliwościach 875 i 1460 cm-1. Dla 

hydroksyapatytu syntetycznego Mitsubishi (rys.72b) nie obserwuje się refleksów 

charakterystycznych dla grupy węglanowej jak w przypadku kompozytu PSU/HApn, co moŜe 

świadczyć o ich znikomej ilości lub braku.  

Dla polisulfonu modyfikowanego cząstkami hydroksyapatytu syntetycznego 

Mitsubishi, podobnie jak w przypadku kompozytów PSU/CF 1D badania potwierdzają 

niejednorodność próbek. W zaleŜności od miejsca padania wiązki obserwuje się przewagę 

pasm charakterystycznych dla cząstek ceramicznych HAps lub dla matrycy polimerowej 

(rys.73). Wykonane widmo róŜnicowe (3) kompozytu PSU/HAps dla cząstki ceramicznej HA 

(1) zawartej w osnowie polimerowej (2), wskazuje na obecność pasma charakterystycznego 

dla grupy PO4
3- przy częstotliwości 1030 cm-1 
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Rys.72. Widma FTIR – ATR a). hydroksyapatytu naturalnego (HApn); b). hydroksyapatytu 
syntetycznego Mitsubishi (HAps). 
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Rys.73. Widma ATR - FTIR kompozytu PSU/HAps: (1) na ziarnie, (2) na matrycy, (3) widmo 

róŜnicowe. 
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Zarówno po pełzaniu na sucho jak i w warunkach in vitro dla próbek kompozytowych 

modyfikowanych cząstkami hydroksyapatytu syntetycznego i naturalnego (rys.74) nie 

zaobserwowano istotnych zmian w połoŜeniu i intensywności pasm w stosunku do materiału 

wyjściowego. 
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Rys.74. Widma ATR - FTIR próbek: (1) PSU/HApn (2) PSU/HApn po pełzaniu na sucho (3) PSU/HApn 

po pełzaniu w warunkach in vitro. 
 
 
 
BADANIA STRUKTURALNE METOD Ą DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ. 
 

 Dyfraktogramy dla PSU wyjściowego, po wtrysku oraz po pełzaniu na sucho i w 

warunkach in vitro przedstawiono na rysunku 75. Szerokie refleksy, które zaobserwowano 

dla próbki wyjściowej świadczą o budowie amorficznej polimeru. Jednocześnie istnieje 

pewne uporządkowanie na poziomie około 10Å, co świadczy o tym, Ŝe badany materiał nie 

jest bezpostaciowy. Pełzanie na sucho i w warunkach in vitro nie powoduje istotnych zmian 

strukturalnych.  
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Rys.75. Dyfraktogram czystego polisulfonu: 1 – próbka wyjściowa, 2 – po pełzaniu na sucho, 3 – po 

pełzaniu in vitro. 

 

Podobnie w przypadku próbek kompozytowych PSU/HApn (rys.76b) i PSU/HAps 

(rys.77b) po pełzaniu w warunkach in vitro nie zaobserwowano istotnych zmian 

strukturalnych. Sam dodatek cząstek ceramicznych do osnowy polimerowej nie powoduje 

zmian w jego strukturze, a otrzymane widma reprezentują typowe mieszaniny krystalicznych 

cząstek hydroksyapatytu z amorficznym polisulfonem. Widma te w zaleŜności od rodzaju 

uŜytego proszku hydroksyapatytwego (syntetycznego lub naturalnego) są róŜne, co jest 

związane m.in. z ich odmiennym składem chemicznym i róŜnymi wielkościami krystalitów. 

Szerokość połówkowa refleksu HAps Mitsubishi (rys.77a) jest mniejsza niŜ HApn (rys.76a), 

którego krystality są kilkakrotnie mniejsze, co potwierdza badania proszków wykonane za 

pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego przedstawione w rozdziale IV.1. Z 

porównania dyfraktogramów wynika, Ŝe wielkość krystalitów hydroksyapatytu: zarówno HAps 

Mitsubishi oraz HApn nie uległa zmianie po wprowadzeniu do osnowy polimerowej.  
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Rys.76. Dyfraktogram rentgenowski: a). hydroksyapatytu naturalnego o nanocząstkach; b). kompozytu 
PSU/HAps: 1 – próbka wyjściowa, 2 – po pełzaniu na sucho, 3 – po pełzaniu in vitro. 
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Rys.77. Dyfraktogram rentgenowski: a). Hydroksyapatytu syntetycznego Mitsubishi; b). kompozytu 
PSU/HApn: 1 – próbka wyjściowa, 2 – po pełzaniu na sucho, 3 – po pełzaniu in vitro. 

 

 Dodatek włókien węglowych równieŜ nie powoduje zmian strukturalnych w 

polisulfonie w stosunku do próbki bez włókien. W przypadku kompozytów PSU/CF 1D 

poddanego pełzaniu w warunkach in vitro (rys. 78b, próbka 3) obserwuje się istotny wzrost 

względnej intensywności refleksu (002) pochodzącego od struktury grafitowej. Wskazuje to 

na wzajemne przemieszczanie się włókien względem siebie w trakcie procesu pełzania, co 

jest ułatwione dzięki obecności płynu Ringera. Jak stwierdzono w rozdziałach V.2 i V.4 płyn 
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ten wnika w głąb materiału i zmienia stan granic międzyfazowych włókna - osnowa, co 

prowadzi do rozwarstwiania kompozytu, a tym samym przemieszczenia się włókien. Efektu 

tego nie obserwuje się dla próbki po pełzaniu na sucho, co potwierdza, Ŝe jest to związane 

właśnie z obecnością sztucznego środowiska biologicznego. 

 

 

 

 

 

 

a). 

10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

20

40

60

80

100

120

2Theta

In
te

ns
yw

n
os

c

 

 

 

 

 

 

b). 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 
2Theta 

In
te

n
sy

w
no

sc 

1 

2 

3 

PSU 
C (002) 

 
 

Rys.78. Dyfraktogramy rentgenowskie a). włókien węglowych FT 300 Torayca; b). kompozytu PSU/CF 
1D: 1 – próbka wyjściowa, 2 – po pełzaniu na sucho, 3 – po pełzaniu in vitro. 

 

Podobna sytuacja występuje w przypadku kompozytów PSU/CF MD (rys.79). Przed 

pełzaniem włókna węglowe są rozmieszczone w róŜnych kierunkach w osnowie polimerowej, 

dlatego nie obserwuje się refleksu (002). Podczas pełzania w warunkach in vitro duŜa ilość 
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włókien orientuje się w kierunku działania siły rozciągającej. Zmiana ich połoŜenia ułatwiona 

jest dzięki obecności płynu Ringera i jego penetracji do wnętrza kompozytu. Podczas 

pełzania na sucho przyjęcie preferowanej orientacji strukturalnej fazy węglowej jest 

trudniejsze niŜ w warunkach in vitro dlatego refleks (002) pochodzący od struktury grafitu na 

rys.78 jest bardzo słaby.  

Obserwowane refleksy w połoŜeniach m.in. 47.5° oraz 81.5° pochodzą od uchwytów, 

w których mocowano próbkę. 
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Rys.79. Dyfraktogram rentgenowski kompozytu PSU/CF MD: 1 – próbka wyjściowa, 2 – po pełzaniu 
na sucho, 3 – po pełzaniu in vitro. 

 

 

 

 

Przeprowadzone badania strukturalne wykazały, Ŝe dodanie włókien węglowych i 

cząstek hydroksyapatytowych do czystego polisulfonu, a takŜe proces pełzania na sucho i w 

warunkach in vitro nie spowodowały istotnych zmian w strukturze polimeru. Subtelne zmiany 

jakie zaobserwowano związane były z obróbką cieplną materiałów podczas wytwarzania 

próbek oraz niejednorodnością kompozytów i ich rozwarstwianiem w sztucznym środowisku 

biologicznym. 
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VI OKREŚLENIE TRWAŁOŚCI BADANYCH MATERIAŁÓW NA PODSTAWIE 
PRZEPROWADZONYCH PRÓB PEŁZANIA. 
 

ZróŜnicowane zachowanie się czystego polimeru i kompozytów z włóknami 

węglowymi oraz cząstkami hydroksyapatytu w próbie pełzania stwarza konieczność 

oszacowania wytrzymałości długotrwałej, czyli wartości napręŜenia, pod wpływem którego 

materiał nie ulegnie zniszczeniu w umownie przyjętym przedziale czasu oraz tzw. „czasu 

Ŝycia” (trwałości) w określonych warunkach napręŜeń. Obie te wielkości moŜna wyznaczyć 

na podstawie analiz rodzin krzywych pełzania. 

 
VI.1. WYZNACZENIE GRANICY WYTRZYMAŁOŚCI DŁUGOTRWAŁEJ. 

 
Na rysunku 80 pokazano wielkość pochodnej funkcji odkształcenia względem czasu, 

wyraŜającą zmiany prędkości w róŜnych etapach pełzania dla czystego polisulfonu pod 

wpływem obciąŜenia 35 MPa w warunkach in vitro. Wykres ten potwierdza występowanie 

trzech etapów pełzania. Największe zmiany prędkości pełzania obserwuje się w pierwszych 

kilku minutach obciąŜania, oraz w fazie niszczenia próbki, natomiast stała wartość prędkości 

odkształcania dotyczy drugiej fazy tj. pełzania ustalonego. 
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Rys.80. Zmiana prędkości odkształcania się PSU w róŜnych etapach pełzania pod wpływem 
obciąŜenia 35 MPa w warunkach in vitro. 

 

ZaleŜność stosowanych w badaniach obciąŜeń od odpowiadających im prędkości 

odkształcania w stanie ustalonym dla poszczególnych krzywych pełzania w przypadku 

czystego polisulfonu przedstawiono na rysunku 81. 
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Rys.81. ZaleŜność prędkości w stanie ustalonym od zastosowanych obciąŜeń 

na przykładzie PSU. 
 

Dla wyznaczenia wartości napręŜenia dla prędkości v = 0 aproksymowano linią prostą 

punkty doświadczalne poniŜej obciąŜenia 45 MPa. PowyŜej tej wartości w przypadku 

czystego polisulfonu występował znaczący wzrost odkształcenia. Przecięcie wyznaczonej 

prostej z prędkości pełzania równą zero wyznaczyło szacunkową wartość granicy 

wytrzymałości długotrwałej (rys.82) [Wajler C. 1995]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.82. ZaleŜność prędkości w stanie ustalonym od obciąŜeń 10 – 45 MPa na przykładzie PSU. 
 

Analogiczne analizy wykonano dla wszystkich badanych kompozytów, dla których 

odpowiednio dobrano punkty doświadczalne. Pod uwagę wzięto obciąŜenia, dla których 

współczynniki korelacji z wyznaczoną prostą v = f(σ) przekraczały wartość 0.9. Równania 

otrzymanych prostych przedstawiono w tabeli 31. 

5 10 20 30 40 

4 

x 10-4 
-

 

v [%/min] 

σ [MPa] 

3 

2 

1 

0 
v = 0 



Określenie trwałości badanych materiałów 

 119

 
Tabela 31. Równania zaleŜności prędkości w stanie ustalonym od przyłoŜonego obciąŜenia dla 
badanych materiałów v = a σ -b (v – prędkość [%/min]; σ - obciąŜenie [MPa]; a, b – stałe wyznaczone 
empirycznie). 

PSU PSU in vitro 
v = 0.0107⋅10-3 σ - 0.1574⋅10-3 

współczynnik korelacji = 0.9079 
v = 0.0659⋅10-4 σ - 0.7665⋅10-4 

współczynnik korelacji1 = 0.9608 
PSU/CF MD PSU/CF MD in vitro 

v = 0.0128⋅10-3 σ - 0.2141⋅10-3 

współczynnik korelacji = 0.9328 
v = 0.0116⋅10-3 σ - 0.1439⋅10-3 

współczynnik korelacji = 0.9175 
PSU/CF 1D PSU/CF 1D in vitro 

v=0.1⋅10-3 σ - 1.2⋅10-3 
r2 = 0.9463 

v=0.0367⋅10-3 σ - 0.7360⋅10-3 
współczynnik korelacji = 0.9667 

PSU/HAps PSU/HAps in vitro 
v = 0.0461⋅10-3 σ - 0.5305⋅10-3 

współczynnik korelacji = 0.9036 
v = 0.0599⋅10-3 σ - 0.6203⋅10-3 

współczynnik korelacji = 0.9567 
PSU/HApn PSU/HApn in vitro 

v = 0.0547⋅10-3 σ - 0.7046⋅10-3 
współczynnik korelacji = 0.9221 

v = 0.0883⋅10-3 σ - 1.1152⋅10-3 
współczynnik korelacji = 0.9354 

 

Wytrzymałość długotrwałą obliczono z wyznaczonych równań prostych przy 

załoŜeniu, Ŝe dla prędkości pełzania zmierzającej do zera (v = 0), teoretycznie nie zachodzi 

proces pełzania. Otrzymane wyniki wytrzymałości długotrwałych zestawiono w tabeli 32. 

Widoczny jest niekorzystny wpływ warunków in vitro na wytrzymałość długotrwałą 

badanych materiałów, co moŜe być związane z pęcznieniem matrycy polimerowej oraz 

ingerencją płynu w głąb materiałów kompozytowych i zmianami stanu granic 

międzyfazowych. Efekt ten zaobserwowano juŜ w poprzednich rozdziałach (V.2, V.5). 

                                                 
1 Współczynnik korelacji liniowej (Pearsona) określa poziom zaleŜności liniowej między zmiennymi 

losowymi i zdefiniowany jest następująco:  

 

 
gdzie:  

x i y - zmienne losowe o ciągłych rozkładach 

xi i  yi - wartości prób losowych tych zmiennych (i = 1,2,...,n) 

- wartości średnie z prób losowych 
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Tabela 32. Granice wytrzymałości długotrwałych dla badanych materiałów. 

Materiał σd [MPa] 
PSU 14.6 
PSU in vitro 11.6 
PSU/CF MD 16.7 
PSU/CF MD in vitro 12.5 
PSU/CF 1D 23.6 
PSU/CF 1D in vitro 20.0 
PSU/HAps 11.5 
PSU/HAps in vitro 10.3 
PSU/HApn 12.9 
PSU/HApn in vitro 12.6 

 

Porównując otrzymane wartości wytrzymałości długotrwałej dla badanych materiałów, 

moŜna ocenić ich przydatność do zastosowań w chirurgii kostnej.  

Najlepszym z badanych materiałów z punktu widzenia przenoszenia obciąŜeń w 

długim okresie czasu jest kompozyt wzmocniony włóknem węglowym ciągłym PSU/CF 1D, 

dla którego granice wytrzymałości długotrwałej zarówno na sucho i w warunkach in vitro 

osiągają najwyŜsze wartości. Pozostałe materiały kompozytowe, za wyjątkiem PSU/HAps 

równieŜ wykazują wyŜsze wartości granic wytrzymałości długotrwałych w warunkach in vitro 

w stosunku do czystego PSU. 

 

VI.2. WYZNACZENIE DOPUSZCZALNYCH NAPRĘśEŃ DLA BADANYCH MATERIAŁÓW. 

 
Dla poszczególnych materiałów badanych w niniejszej pracy wyznaczono zaleŜności 

między wybranymi obciąŜeniami, a odpowiadającymi im czasami zniszczenia za pomocą 

równania 16: σ = C0-C⋅lnt opisanego w rozdziale II.4.3. Otrzymane wyniki zestawiono w 

tabeli 33. 
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Tabela 33. ZaleŜności między obciąŜeniami, a odpowiadającymi im czasami zniszczenia dla badanych 
materiałów. 

PSU PSU in vitro 
σz = 84.2152-3.3942 ln t 

współczynnik korelacji = 0.9168 
σz = 65.0955-2.9924 ln t 

współczynnik korelacji = 0.9924 
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PSU/CF 1D PSU/CF 1D in vitro 

σz = 740.2298- 35.4404 ln t 
współczynnik korelacji = 0.9442 

σz = 679.9205 –37.1778 ln t 
współczynnik korelacji = 0.9684 
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PSU/CF MD PSU/CF MD in vitro 

σz = 80.5480 –3.7702 ln t 
współczynnik korelacji  = 0.9788 

σz = 80.9046 –4.3063 ln t 
współczynnik korelacji  = 0.9920 
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PSU/HAps PSU/HAps in vitro 

σz = 54.2410-2.8692 ln t 
współczynnik korelacji = 0.9900 

σz = 56.3835-3.3572ln t 
współczynnik korelacji  = 0.9743 
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PSU/HApn PSU/HApn in vitro 

σz =65.0138 – 3.2718 ln t 
współczynnik korelacji  = 0.9891 

σz =53.9829 – 2.6074 ln t 
współczynnik korelacji  = 0.9665 
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Wstawiając do powyŜszych równań odpowiedni czas leczenia, moŜna wyznaczyć 

wielkości maksymalnych obciąŜeń pozwalających na bezpieczną pracę badanych materiałów 

(bez zniszczenia) w tym okresie. Na przykład: zrośnięcie złamanego obojczyka trwa trzy 

tygodnie, a szyjki kości udowej cztery miesiące (tab. 34) [Gruca A.1966]. 

 

Tabela 34. PrzybliŜone czasy gojenia i unieruchomienia dla wybranych złamań kości [Gruca A.1966] 

Kość PrzybliŜony okres gojenia Okres unieruchomienia 
Obojczyk 
Kość ramienia 
Górny odcinek 
Trzon 
Dolny odcinek 
Przedrami ę 
Jedna kość 
Dwie kości 
Kość udowa 
Szyjka 
Trzon 
Podudzie 
Dolna nasada 
Trzon 
Górna nasada 

3 tygodnie 
 

1 miesiąc 
46 dni 

1 miesiąc 
 

2 miesiące 
2 miesiące 

 
3 miesiące 

2-3 miesiące 
 

2 miesiące 
2 miesiące 
2 miesiące 

3 tygodnie 
 

1 miesiąc 
1 miesiąc 
1 miesiąc 

 
2 miesiące 
3 miesiące 

 
4 miesiące 
3 miesiące 

 
3 miesiące 
3 miesiące 
3 miesiące 

 

σ [MPa] 

ln t [ln s] 

σ [MPa] 

ln t [ln s] 

σ [MPa] σ [MPa] 

ln t [ln s] ln t [ln s] 
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Jednak badane materiały ze względu na wielkości granic wytrzymałości długotrwałej 

wyznaczonych w poprzednim rozdziale mogą znaleźć zastosowanie raczej w chirurgii 

szczękowo – twarzowej, gdzie nie występują tak znaczne wielkości napręŜeń jak w 

przypadku złamań kości. Czas leczenia złamań w obrębie części twarzowej czaszki 

obejmuje najczęściej 4 – 6 tygodni [Cieślik T., Pogorzelaska – Stronczak B. 1996]. Wielkości 

największych obciąŜeń jakie moŜna bezpiecznie stosować dla badanych materiałów przez 

wybrany czas 6 tygodni na sucho i w warunkach in vitro zawarto w tabeli 35. 

 

Tabela 35. Wielkości dopuszczalnych obciąŜeń badanych materiałów dla czasu leczenia: 6 tygodni. 

Materiał σmax [MPa] 
(Czas gojenia-6 tygodni) 

PSU 32.9 
PSU in vitro 19.9 
PSU/CF MD 23.6 
PSU/CF MD in vitro 15.9 
PSU/CF 1D 204.9 
PSU/CF 1D in vitro 118.4 
PSU/HAps 10.9 
PSU/HAps in vitro 5.7 
PSU/HApn 15.6 
PSU/HApn in vitro 14.6 

 
Jak wynika z tabeli 35 czysty polisulfon moŜe bezpiecznie funkcjonować w 

środowisku biologicznym w warunkach obciąŜeń stanowiących około 30% jego 

wytrzymałości wyjściowej w czasie realizacji funkcji biologicznej (6 tygodni). W przypadku 

materiałów kompozytowych wartości dopuszczalnych obciąŜeń pozwalających na 

bezpieczna realizację funkcji biomechaniczych przez te materiały, w stosunku do 

wytrzymałości wyjściowej PSU wynoszą odpowiednio 20% dla PSU/CF MD i PSU/HAn, 10% 

dla kompozytu PSU/HAps oraz 160% dla kompozytów PSU/CF 1D.  

 
VI.3. OBLICZENIE „CZASU śYCIA” PRZY POMOCY MODELU BURGERSA. 

 

Jak stwierdzono w rozdziale II.4 „„czas Ŝycia” materiałów” moŜna określić równieŜ na 

podstawie krzywych pełzania za pomocą modeli mechanicznych będących kombinacją 

odpowiedniej ilości elementów spręŜystych (w postaci spręŜyn) i lepkich (w postaci 

tłumików). W niniejszej pracy do wyznaczenia czasu Ŝycia materiałów zastosowano model 

Burgersa, który dobrze opisuje pełzanie polimerów amorficznych, a takŜe z powodzeniem 

wykorzystano go w innych badaniach do przewidywania procesu pełzania kości [Tanaka E., 

Tanaka M. 2002; śuchowska D. 1995; Mazurkiewicz S. 1989]. Jest to czteroparametrowy 

model składający się z dwóch prostych dwuparametrowych modeli: ośrodka Maxwella oraz 

ośrodka Kelvina – Voigta. Przedstawiono go schematycznie na rysunku 83. 
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Dla celów modelowania szczególnie interesujące są pierwsze dwa przedziały krzywych 

pełzania (rozdz. II.4.1) oraz odkształcenia natychmiastowe, gdyŜ to one decydują o „czasie 

Ŝycia” materiałów. Do analizy wybrano krzywe pełzania materiałów dla obciąŜenia 10 MPa 

(niŜsza wartość od granic wytrzymałości długotrwałych), dla których nie zaobserwowano 

trzeciego etapu pełzania (tab.32). 

 

 
Rys. 83. Schemat modelu Burgersa. 

 

Na ośrodek Kelvina-Voigta oraz poszczególne elementy ośrodka Maxwella działa ta sama 

siła F. Równania dla poszczególnych części modelu są następujące: 

 

11 MKF ε=  (32) 
 

21 MF ελ &=  (33) 
 

KVKVKF ελε &22 +=  (34) 
 
gdzie: 

F  – siła działająca na model Burgersa, 

K1  – współczynnik spręŜystości spręŜyny w ośrodku Maxwella, 

λ1  – współczynnik lepkości tłumika w ośrodku Maxwella, 

K2  – współczynnik spręŜystości spręŜyny w ośrodku Kelvina-Voigta, 
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λ2  – współczynnik lepkości tłumika w ośrodku Kelvina-Voigta, 

εM1  – odkształcenie spręŜyny w ośrodku Maxwella, 

εM2  – odkształcenie tłumika w ośrodku Maxwella, 

εKV  – odkształcenie ośrodka Kelvina-Voigta. 

 
Równanie 32 wyraŜa odkształcenie natychmiastowe ośrodka Maxwella. Całkowite 

odkształcenie ośrodka Maxwella εM moŜna wyrazić przez jego pochodną: 

 

2121 MMMMMM εεεεεε &&& +=⇒+=  (35) 
 
Korzystając z równań 32, 33 oraz 35 otrzymuje się: 
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Całkowite odkształcenie ośrodka Burgersa wynosi: 
 

MKVKVM εεεεεε −=⇒+=  (37) 
 
Uwzględniając zaleŜność 37 w równaniu 34 otrzymuje się: 
 

( ) ( )MMKF εελεε && −+−= 22  (38) 
 
Obliczając pochodną po czasie równania 37 oraz uwzględniając równanie 36 siła wynosi: 
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Porządkując ostatnie równanie ostatecznie otrzymuje się 
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Rozwiązując równanie 39 przy F=F0=const moŜna uzyskać przebieg odkształcenia ośrodka 

Burgersa w warunkach pełzania: 
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dla warunków początkowych t=0, ε=ε0, 0=ε& . 
 
Ostatecznie rozwiązując równanie 39 otrzymano następujące równanie pełzania modelu 
Burgersa: 
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Odkształcenie ε(t) moŜe zostać równieŜ wyraŜony w funkcji stałego napręŜenia δ=δ0, 

przyjmując: 

S

F0
0 =δ , gdzie S stanowi pole przekroju poprzecznego badanej próbki. 

 
WyraŜając model (rów. 41) w funkcji napręŜenia otrzymuje się: 
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gdzie: 

E1  – moduł Younga w ośrodku Maxwella, 

η1  – współczynnik lepkości postaciowej tłumika w ośrodku Maxwella, 

E2  – moduł Younga w ośrodku Kelvina-Voigta, 

η2  – współczynnik lepkości postaciowej tłumika w ośrodku Kelvina-Voigta. 

 

Parametry modelu Burgersa mogą zostać wyznaczone na podstawie krzywych pełzania 

uzyskanych eksperymentalnie tak jak przedstawiono to na rysunku 84. Odkształcenie 

natychmiastowe charakteryzuje spręŜynę K1, ukośna asymptota wyznacza współczynnik 

spręŜystości K2, a jej nachylenie stałą tłumienia λ1. Stałą tłumienia λ2 moŜna wyznaczyć w 

oparciu o styczną do krzywej w punkcie t = 0. 
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Rys. 84. Wyznaczanie parametrów modelu Burgersa. 
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Wyznaczenie parametrów modelu Burgersa metodą graficzną moŜe być obarczone dość 

znacznym błędem. Dlatego teŜ w pracy zdecydowano się na ich obliczenie (identyfikację) 

stosując metodę optymalizacji wskaźnika jakości uwzględniającego niedopasowanie 

krzywych uzyskanych eksperymentalnie oraz z modelu.  

Celem identyfikacji była minimalizacja następującego wskaźnika jakości: 

 

( )∫ −
kT

dt
0

2
modexpmin εε  (43) 

 
gdzie: 

εexp – odkształcenie zmierzone eksperymentalnie w czasie próby pełzania, 

εmod – odkształcenie uzyskane z modelu (rów. 41), 

Tk – czas trwania eksperymentu. 

 
Do obliczeń i symulacji wykorzystano specjalizowany pakiet MATLAB/Simulink firmy 

MathWorks [The MathWorks 1999]. Model Burgersa (rów. 41) wraz z modułem do obliczania 

wskaźnika jakości zrealizowano w postaci schematu blokowego w Simulink’u (rys. 85). Na 

podstawie danych pomiarowych siły i odkształcenia obliczano odkształcenie z modelu 

Burgersa i wskaźnik jakości (blok Integrator). 

 

 

Rys.85. Schemat blokowy modelu Burgersa.  
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Wartość wskaźnika jakości przekazywana jest do funkcji fminsearch.m z przybornika 

Optimization pakietu MATLAB/Simulink, która decyduje o doborze parametrów K1, K2, λ1, λ2. 

Dokładność i szybkość obliczeń była silnie uzaleŜniona od warunków początkowych 

parametrów modelu. W celu uzyskania jak najlepszych wyników, przy ustalaniu warunków 

początkowych posłuŜono się metodą zaprezentowaną na rysunku 84. Wyznaczone wartości 

współczynników modelu Burgersa dla próbek polimerowych i kompozytowych w warunkach 

in vitro przedstawiono w tabeli 36, a przykładowe krzywe doświadczalne i obliczone za 

pomocą modelu Burgersa pokazano na rysunku 86. 
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Rys.86. Przykładowe eksperymentalne i aproksymowane krzywe pełzania uzyskane dla PSU/CF MD 
(a) i PSU/HApn (b) w warunkach in vitro. 
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Tabela 36. Obliczone wielkości współczynników modelu Burgersa dla badanych materiałów w 
warunkach in vitro. 

Próbka ε0 [%] E1 [Pa] η1 [kg/m⋅s] E2 [Pa] η2 [kg/m⋅s] 
PSU  3.47 5.468⋅103 2.357⋅1010 1.237⋅105 5.351⋅108 
PSU/CF MD  2.67 7.594⋅103 3.944⋅109 1.279⋅105 2.138⋅108 
PSU/CF 1D  0.90 22.69⋅103 2.983⋅109 3.361⋅105 2.471⋅108 
PSU/Hapn  2.14 9.016⋅103 8.239⋅108 6.256⋅104 3.586⋅107 
PSU/HAps 2.01 9.599⋅103 5.911⋅109 1.447⋅105 2.453⋅108 

 

Korzystając z uzyskanych wyników obliczono czasy, w ciągu których materiały 

uzyskają załoŜone odkształcenie („czasy Ŝycia”). W przypadku rozciągania kości korowej 

odkształcenie dla wytrzymałości doraźnej (niszczące) zawiera się w przedziale 0.7 – 5 % 

[Nahum A., Melvin J. 1985]. Z przedziału wybrano odkształcenie maksymalne i dla tej 

wielkości przeprowadzono analizy. Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 37. 

 

Tabela 37. Wielkości „czasów Ŝycia” badanych materiałów obliczonych za pomocą Modelu Burgersa 
dla odkształcenia ε = 5 % w warunkach in vitro. 

Próbka t [h] dla ε = 5 % 
PSU 95.5 
PSU/CF MD 149.4 
PSU/CF 1D 384.8 
PSU/HAps  28.1 
PSU/HApn 134.4 

 

Porównując otrzymane wartości widoczne jest, Ŝe najdłuŜsze „czasy Ŝycia” wykazują 

próbki modyfikowane włóknami węglowymi ciągłymi. Jak wynika z analiz wykresów pełzania 

przedstawionych w rozdziałach VI.1 i VI.2 kompozyty te charakteryzują się równieŜ 

największą trwałością w stosunku do pozostałych badanych materiałów. Pozwala to na 

zaproponowanie wykorzystania kompozytów PSU/CF 1D w chirurgii kostnej. NaleŜy jednak 

wziąć pod uwagę, Ŝe otrzymane wartości są ekstrapolowane dla ściśle określonych 

warunków, które w środowisku naturalnym mogą ulec zmianie.  

W przypadku kompozytów modyfikowanych cząstkami hydroksyapatytu naturalnego i 

włóknami węglowymi krótkimi otrzymane wartości „czasów Ŝycia” równieŜ są większe w 

porównaniu do czystego polisulfonu, co potwierdza ograniczenie procesu pełzania przez 

wprowadzone dodatki. Jedynie w przypadku kompozytów PSU/HAps wartość „czasu Ŝycia” 

jest niŜsza niŜ dla czystego polisulfonu, co zaobserwowano teŜ w poprzednich analizach 

(tab. 32 i 35), a takŜe we wszystkich wcześniejszych badaniach właściwości mechanicznych 

(rozdz. V.1, V.2, V.4, V.5). 
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VII WNIOSKI 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 

 

1. Analiza uzyskanych danych wskazuje, Ŝe w warunkach długotrwałych obciąŜeń 

działających w środowisku biologicznym, czysty polisulfon moŜe pracować bezpiecznie na 

poziomie około 30% wyjściowej wytrzymałości w czasie dopasowanym do zrostu kostnego (6 

tygodni).  

Samo działanie sztucznego środowiska biologicznego nie wpływa na biostabilność 

polisulfonu. Inaczej jest w przypadku jednoczesnego działania warunków in vitro i napręŜeń 

mechanicznych na polimer. W tych warunkach płyn Ringera moŜe działać jak środek 

uplastyczniający polimer i powoduje jego łatwiejsze odkształcanie. Prowadzi to do obniŜenia 

właściwości mechanicznych, a tym samym wpływa na stabilność tego materiału. 

 

2. Trwałość materiałów istotnie zaleŜy od wprowadzonych faz modyfikujących, które mogą 

zmieniać nie tylko właściwości mechaniczne implantów, ale takŜe mechanizm oddziaływania 

ze środowiskiem biologicznym: 

a). obecność włókien węglowych zarówno krótkich (MD), jak i długich (1D) w osnowie 

polimerowej powoduje wzrost wytrzymałości na rozciąganie i ogranicza proces pełzania w 

stosunku do czystego polisulfonu. Wielkość bezpiecznego poziomu obciąŜeń dla badanych 

kompozytów jest wyŜsza niŜ dla czystego PSU, co daje moŜliwość wykorzystania takich 

materiałów na elementy przenoszące obciąŜenia mechaniczne. Szczególnie atrakcyjne dla 

zastosowań w chirurgii kostnej wydają się kompozyty PSU/CF 1D. Jednak działanie 

napręŜeń w warunkach in vitro powoduje znaczne osłabienie ich w właściwości 

mechanicznych, co jest spowodowane niekorzystnymi zmianami stanu granic włókna – 

osnowa polimerowa.  

b). Dodatek cząstek hydroksyapatytu do osnowy polisulfonowej równieŜ zmienia jego 

właściwości mechaniczne i biologiczne. Analiza trwałości w sztucznym środowisku 

biologicznym uzyskana z badań pełzania wskazuje, Ŝe wprowadzenie do polimeru 

nanocząstek hydroksyapatytu naturalnego ogranicza pełzanie i nie powoduje istotnych zmian 

trwałości. Natomiast dodatek badanego w pracy hydroksyapatytu syntetycznego Mitsubishi 

znacznie obniŜa poziom przenoszonych obciąŜeń w stosunku do wytrzymałości wyjściowej w 

warunkach in vitro, co moŜe być spowodowane m.in. wnikaniem płynu Ringera w głąb 

materiału i zachodzeniem niekorzystnych zmian stanu granic międzyfazowych: cząstki 

ceramiczne - osnowa polimerowa. Ponadto słaba homogenizacja cząstek 

hydroksyapatytowych w osnowie i tworzenie przez nie aglomeratów dodatkowo osłabia 

właściwości mechaniczne kompozytów. Odmienne zachowanie kompozytów z cząstkami 
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HAps i HApn moŜe być równieŜ związane z róŜnicą w wielkości cząstek oraz obecnością w 

hydroksyapatycie naturalnym grup węglanowych, co zmienia powierzchnię ziaren i 

prawdopodobnie powoduje ich lepsze zwilŜanie przez polimer. 

Jednocześnie obydwa kompozyty zawierające hydroksyapatyt wykazują korzystne 

zachowanie biologiczne. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe modyfikacja polisulfonu 

poprzez wprowadzenie do niego nanocząstek hydroksyapatytowych nadaje mu cechy 

bioaktywne oraz, Ŝe rodzaj hydroksyapatytu ma znaczący wpływ na proces jego narastania 

na powierzchni próbki w warunkach sztucznego środowiska biologicznego.  

 
3. Badania strukturalne wykazały, Ŝe dodatek włókien węglowych i cząstek hydroksyapatytu 

nie powoduje istotnych zmian w strukturze polimeru. Zaobserwowano jedynie subtelne 

zmiany związane z wcześniejszym przetwórstwem materiałów oraz z obecnością faz 

modyfikujących i ich rozmieszczeniem w osnowie polimerowej. 

 
4. Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna stwierdzić, Ŝe w przypadku implantów 

polimerowych i kompozytowych pracujących w środowisku biologicznym, w podwyŜszonych 

stanach napręŜeń, o biostabilności moŜna mówić tylko dla określonych warunków 

biomechanicznych. Dlatego teŜ przydatność badanych materiałów w chirurgii kostnej, dla 

spełnienia funkcji biomechanicznej wymaga kaŜdorazowo oceny ich trwałości w środowisku 

biologicznym w ściśle określonych warunkach napręŜeń i określonym czasie pracy. 
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