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Streszczenie
Głównym celem pracy była ocena właściwości mechanicznych oraz parametrów powierzchni kompozytów polimerowych, otrzymanych w procesie wytłaczania i wtrysku przed oraz po 3 i 6 miesiącach inkubacji w wodzie dejonizowanej. Do badań użyto cztery
biostabilne polimery termoplastyczne (dwa polipropyleny i dwa kopolimery akrylonitryl-butadien-styren). Jako fazę modyfikującą zastosowano nanocząstki srebra, nAg. Właściwości mechaniczne materiałów zostały wyznaczone w próbie jednoosiowego rozciągania.
Wyznaczono moduł Younga, E, i wytrzymałość na rozciąganie, σm . Ocenione zostały także właściwości powierzchniowe: chropowatość
i kąt zwilżania. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zaproponowana w pracy technologia otrzymywania materiałów,
jak również ilość użytego modyfikatora nie pogarsza właściwości mechanicznych kompozytów. Wprowadzony modyfikator nie zmienia
w sposób znaczący właściwości powierzchni. Badania przeprowadzone po inkubacji materiałów w wodzie wskazują na ich stabilność.
Słowa kluczowe: polimer termoplastyczny, nanokompozyt, właściwości mechaniczne, właściwości powierzchniowe

ASSESSMENT OF MECHANICAL PROPERTIES, SURFACE PARAMETERS AND STABILITY
OF POLYMER COMPOSITES MODIFIED BY SILVER NANOPARTICLES
The aim of this study was an investigation of mechanical properties of polymeric composites which were prepared in extrusion and
injection moulding. Four stable thermoplastic polymers (two kinds of polypropylene and two kinds of co-polymer acrylonitryle-butadiene-styrene) were used as composites matrices. Silver nanoparticles, nAg, were used a modifying phase. Mechanical properties of testes
materials were determined during the uniaxial tension. Such parameters as Young’s modulus, E, and tensile strength, σm, were measured.
Surface properties such as roughness and contact angle were also evaluated. Based on the results it has been found that the preparation
technology as well as an amount of modifier do not impair the mechanical properties of the tested composites. The incorporated modifier
does not change the surface properties significantly. The studies conducted after incubation of materials in water indicate their stability.
Keywords: Thermoplastic polymer, Nanocomposites, Mechanical properties, Surface properties

1. Wprowadzenie
Wymagania, jakie ma spełniać materiał przeznaczony na
implanty definiowane są w zależności od funkcji, jaką ma
pełnić implant w organizmie człowieka. Do najważniejszych
czynników, które konstruktor przyszłego implantu powinien
rozważyć należą trzy główne i podstawowe parametry: właściwości biologiczne, właściwości mechaniczne i właściwości technologiczne. Każda z tych trzech grup może być
rozbudowywana w zależności od przeznaczenia i obszaru
zastosowania implantu. Zatem współczesne materiały przeznaczone na implanty mają nie tylko być zgodne biologicznie
– biokompatybilne, ale też nie wywoływać ostrych bądź
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chronicznych reakcji toksykologicznych i immunologicznych
oraz efektu drażnienia tkanek [1]. Pożądane jest natomiast
wywołanie określonej reakcji działania materiału w organizmie człowieka.
Zmieniając skład chemiczny poprzez wprowadzanie
faz modyfikujących w postaci różnych dodatków, można
uzyskać oczekiwaną odpowiedź biologiczną. Z literatury
znane są biomateriały modyfikowane ceramiką bioaktywną
taką jak hydroksyapatyt czy bioszkło w celu wywołania
bioaktywności [2]. Znane jest również łączenie materiałów z antybiotykami bądź nanocząstkami metali takich
jak srebro, miedź czy cynk w celu wywołania działania
bakteriobójczego [3, 4].
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Rys. 1. Schemat procesu otrzymywania wioseł przeznaczonych do badań mechanicznych i powierzchniowych.
Fig. 1. Diagram of the manufacturing process of paddles for mechanical and surface tests.

Przy projektowaniu implantów ważne jest także by wziąć
pod uwagę właściwości mechaniczne i powierzchniowe
materiałów. Zarówno jedne jak i drugie mają kluczowe znaczenie dla przyszłego potencjalnego zastosowania materiału. Nieodpowiednio dobrane właściwości mechaniczne
materiałów mogą sprawić, że implanty z nich wykonane
ulegną przedwczesnej degradacji na skutek zbyt niskiej
wytrzymałości, zbyt niskiej odporności na kruche pękanie,
zbyt niskiej twardości etc. [5].
Biorąc pod uwagę właściwości technologiczne do najważniejszych zaliczyć należy właściwości powierzchniowe.
Odpowiednio dobrana chropowatość i zwilżalność materiałów może wpływać bezpośrednio na reakcję implantu z otaczającą tkanką. Możliwe jest bowiem poprzez kontrolowane
sterowanie chropowatością materiału bezpośrednie oddziaływanie na adhezję komórek i ich późniejszą proliferację.
Tym samym oznacza to, że właściwości powierzchniowe
mają bezpośredni wpływ na właściwości biologiczne [6].
Nie bez znaczenie dla przyszłego producenta pozostaje
fakt, by przyszły biomateriał miał relatywnie niski koszt,
jego technologia produkcji była opłacalna, a późniejsza
sterylizacja implantu nie zmieniała jego właściwości [7].
Zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi właściwościami jest początkiem przemyślanego procesu projektowania implantów.
W niniejszej pracy zbadano właściwości mechaniczne
i powierzchniowe materiałów stosowanych na implanty ucha
środkowego przed oraz po 3- i 6-miesięcznej inkubacji materiałów w wodzie dejonizowanej.

w ten sposób mieszanki kompozytowe. Kolejno przy użyciu
wtryskarki ślimakowej mieszanki zhomogenizowano. Proces
ujednorodniania przeprowadzono w dwóch cyklach zasypu granulatów kompozytowych do podajnika wtryskarki.
W pierwszym cyklu nastąpiło wytłaczanie kompozytowej
strugi o wyglądzie „nitki makaronu”, a następnie jej studzenie
oraz cięcie na kawałki przeznaczone do ponownego zasypu i topienia w cylindrze grzewczym. Terminu wytłaczanie
użyto ze względu na proces ciągłego wyciskania materiału kompozytowego ze strefy uplastyczniającej. W drugim
cyklu nastąpił wtrysk gotowych kształtek przeznaczonych
do dalszych badań. Schematycznie proces otrzymywania
materiałów przedstawia (Rys. 1).
W wyniku procesu obróbki termoplastycznej otrzymano
próbki w kształcie wioseł o długości 70 mm i grubości 2 mm
(Rys. 2).
W dalszej części artykułu przyjęto następujące nazewnictwo poszczególnych polimerów i ich kompozytów (Tabela 1).
W celu dokonania oceny stabilności (odporności na degradację) otrzymanych materiałów, próbki w kształcie wioseł
inkubowano w wodzie dejonizowanej w temperaturze 37 °C
przez okres 3 i 6 miesięcy, przy zachowaniu stosunku masy
próbki do objętości płynu inkubacyjnego 1 g : 10 ml, zgodnie
z normą PN-EN ISO 10993–13 [8]. Materiały przed oraz po
3- i 6-miesięcznej inkubacji poddano badaniom właściwości
mechanicznych oraz powierzchniowych.

2. Eksperyment
Materiały polimerowe i kompozytowe otrzymano w wyniku procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych (wytłaczanie
i wtrysk). Parametry przetwórstwa zostały dobrane zgodnie
z kartami charakterystyki dla poszczególnych polimerów.
Jako matryce polimerowe zastosowano polipropylen (PP)
medyczny Eltex MED MG 03 , Eltex MED MG 12 oraz medyczny kopolimer akrylonitryl-butadien-styren (ABS) NovodurHDM203FC oraz NovodurHD15. Fazę modyfikującą
stanowiły nanocząstki srebra w postaci nanoproszku (firmy
NanoAmor) w ilości 0,5% i 1% wagowy.
Aby zapewnić optymalne warunki procesu otrzymywania
materiałów, granulaty polimerowe suszono przez dwie godziny w temperaturze 80 °C w komorze suszącej. Następnie
poprzez mieszanie mechaniczne do polimerów wprowadzono
odpowiednie udziały wagowe fazy modyfikującej, uzyskując
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Rys. 2. Próbki w kształcie wioseł przeznaczone do badań mechanicznych. Od lewej zestaw wioseł z polipropylenu z dodatkiem 0,5%
i 1% wag. nanosrebra.
Fig. 2. Samples for mechanical testing. From left to right: polypropylene, and composites with 0.5% and 1% addition of nAg by
weight.
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Tabela 1. Nazewnictwo próbek stosowane w artykule.
Table 1. Samples designation used in the article.
Opis próbki

Nazwa próbki

Eltex MED MG12

EMG12

ElTEX MED MG12 z dodatkiem 0,5% wag. nanosrebra

EMG12_05Ag

ElTEX MED MG12 z dodatkiem 1% wag. nanosrebra

EMG12_1Ag

ElTEX MED MG03

EMG03

ElTEX MED MG03 z dodatkiem 0,5% wag. nanosrebra

EMG03_05Ag

ElTEX MED MG03 z dodatkiem 1% wag. nanosrebra

EMG03_1Ag

NovodurHDM203FC

N203FC

NovodurHDM203FC z dodatkiem 0,5% wag. nanosrebra

N203FC _05Ag

NovodurHDM203FC z dodatkiem 1% wag. nanosrebra

N203FC _1Ag

NovodurHD15

NHD15

NovodurHD15 z dodatkiem 0,5% wagowego nanosrebra

NHD15_05Ag

NovodurHD15 z dodatkiem 1% wagowego nanosrebra

NHD15_1Ag

Właściwości mechaniczne materiałów zostały wyznaczone w próbie jednoosiowego rozciągania przy wykorzystaniu
uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Inspekt Table
Blue 5kN (Hegewald & Peschke GmbH, Niemcy) sterowanej
za pomocą komputera PC z oprogramowaniem LabMaster.
Badaniom mechanicznym zostały poddane wiosła o wymiarach zgodnych z normą PN-EN ISO 527–1 [9], wykonane
z polimerów PP, ABS i kompozytów modyfikowanych nanosrebrem. W celu przeprowadzenia testów wytrzymałościowych poszczególne wiosła umieszczano w uchwytach
maszyny, a następnie poddawano działaniu siły rozciągającej F. Rezultatem badań były wykresy siła-odkształcenie
i wyznaczone na ich podstawie parametry takie jak: moduł
Younga E, wytrzymałość na rozciąganie, σ, i wydłużenie
przy maksymalnej sile, εFmax. Prędkość pomiarowa z jaką
poruszała się górna szczęka maszyny wytrzymałościowej
wynosiła 50 mm/min, a długość odcinka pomiarowego wiosła
wynosiła 40 mm. Dokładność pomiaru wydłużenia wynosiła
0,01 mm, siły - 0,5 N z zakresem nominalnym siłownika 5 kN.
Badaniom chropowatości powierzchni poddano materiały
polimerowe i kompozytowe z dodatkiem nanosrebra. Testy
wykonano przy użyciu profilometru T-500 (Hommelwerke,
Niemcy). Pomiar polegał na umieszczeniu badanego materiału na stoliku pomiarowym, a następnie kontakcie igły
aparatu z powierzchnią badanej próbki. Droga pomiarowa
odniesiona do dystansu jaki przebyła igła w trakcie badania
wynosiła 4,8 mm. Rezultatem przeprowadzonych testów
były profilogramy, na podstawie których wyznaczono 3 podstawowe parametry charakteryzujące chropowatość. Ra
– średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej,
charakteryzujące chropowatość na odcinku pomiarowym
w stosunku do linii środkowej, Rt – wysokość maksymalna
między najwyższym szczytem a najniższą doliną. Parametr
ten opisuje pionową odległość między maksimum a minimum
nierówności powierzchni na odcinku pomiarowym. Jest to
tak zwana głębokość profilu, Rz – wysokość chropowatości
według dziesięciu punktów profilu, który określa bezwzględny poziom pomiędzy 5 najwyższymi szczytami oraz 5 najniższymi dolinami. Parametr ten odnosi się do szerokości
profilu. Uzyskane wyniki stanowiły średnią arytmetyczną
z 10 pomiarów.

Badania kąta zwilżania, bezpośrednio określającego
charakter hydrofilowy bądź hydrofobowy materiałów, przeprowadzono na czystych polimerach i kompozytach z dodatkiem nanosrebra. Kąt zwilżania, θ, stanowi kąt utworzony
pomiędzy powierzchnią płaską ciała stałego, znajdującego
się pod kroplą, i płaszczyzną styczną do powierzchni cieczy stykającej się z ciałem stałym. Oznaczenie wielkości
kąta zwilżania wykonano za pomocą goniometru optycznego z zamontowanym aparatem cyfrowym (DSA 10 Kruss,
Niemcy). Próbki polimerowe i kompozytowe umieszczono
na stoliku pomiarowym goniometru, a następnie za pomocą
precyzyjnej strzykawki wraz z igłą osadzono krople ultra
czystej wody destylowanej (UHQ PURE Lab, Vivendi Water)
i wykonano zdjęcia. Objętość kropli wynosiła 0,25 μl. Pomiary przeprowadzono w temperaturze pokojowej przy czasie
styku kropli z badaną powierzchnią próbki wynoszącym
około 2 s. Wartości kątów zwilżania obliczono na podstawie analizy geometrycznej zdjęcia kropli, wykorzystując
w tym celu program komputerowy Drop Shape Analysis.
Jako wartość kąta zwilżania przyjęto średnią arytmetyczną
z 10 pomiarów.

3. Wyniki i dyskusja
W testach statycznego rozciągania zostały wyznaczone takie parametry jak wytrzymałość na rozciąganie, σm,
oraz moduł Younga, E. Zgodnie z prawem Hooke’a w pobliżu początku układu naprężenie-odkształcenie zależność
była prostoliniowa, natomiast począwszy od granicy plastyczności w skutek dalszego obciążania próbki ulegały
trwałej deformacji. Przeprowadzone testy mechaniczne
w poszczególnych grupach materiałowych wykazały, że
uzyskany kształt krzywych siła-wydłużenie był podobny do
otrzymywanego w przypadku czystych polimerów i kompozytów. Takie zachowanie sugeruje, że zaproponowana
w pracy technologia otrzymywania wioseł polimerowych
poprzez wytłaczanie i wtrysk nie pogarsza właściwości
mechanicznych badanych materiałów. Materiały na bazie
ABS (N203FC, NHD15) charakteryzowały się wyższymi
wartościami parametrów wytrzymałości mechanicznej σm
i E w porównaniu do wyników uzyskanych w przypadku
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materiałów, których matrycę stanowił polipropylen (EMG12,
EMG03) (Rys. 3a i 3b). Otrzymane wyniki wskazują, że
obecność nanocząstek srebra w ilości zarówno 0,5% wag.
jak i 1% wag. nie wpływa istotnie na parametry mechaniczne
zastosowanych matryc polimerowych. Brak znaczących
zmian w wartościach wytrzymałości na rozciąganie oraz
modułu Younga wszystkich materiałów po 3 i 6 miesiącach
inkubacji w wodzie dejonizowanej wskazują na stabilność
otrzymanych materiałów kompozytowych.
W materiałach kompozytowych wzmacnianych nanocząstkami naprężenia przenoszone są nie tylko przez osnowę, ale również przez cząstki. Kształt i rozmiar cząstek, sposób ich rozmieszczenia w matrycy polimerowej, wzajemne
oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi cząstkami, ich
zdolność do odkształceń, a także oddziaływanie cząstek
z osnową wpływa na wzmocnienie lub osłabienie kompozytów. Efekt wzmocnienia kompozytów zależny jest również
od udziału objętościowego nanododatku, jego dyspersji
w osnowie i adhezji na granicy międzyfazowej. Skłonność
nanosrebra do aglomeracji może być przyczyną obniżenia
wytrzymałości materiałów dlatego niezwykle istotna była
dobra homogenizacja granulatów. Brak istotnych zmian
właściwości mechanicznych potwierdza bardzo dobrą homogenizację cząstek w matrycach. Ponadto, otrzymane
wyniki wskazują, że obecność fazy modyfikującej w postaci
nanocząstek srebra nie wpływa na stabilność materiałów,
potwierdzając możliwość zastosowania zaproponowanych
tworzyw w produkcji trwałych implantów medycznych.
Z wyznaczonej wielkości kąta zwilżania określono charakter powierzchni próbek. Wszystkie badane materiały
polimerowe, jak i kompozytowe, wykazywały charakter hydrofilowy. W zależności od rodzaju zastosowanej matrycy
polimerowej wartość kąta mieściła się w przedziale 75°-90°
(Rys. 4a). Na podstawie otrzymanych wyników można powiedzieć, że wszystkie matryce termoplastyczne są dobrze
zwilżalne przez wodę destylowaną. Dodatek modyfikujący
w postaci nanoproszku srebra w ilości 0,5%, do 1% wagowego nie wpłynął w znaczący sposób na wielkość kąta
zwilżania, a tym samym na charakter powierzchniowy ma-

a)

teriałów. Wszystkie materiały kompozytowe wykazywały
zbliżone wartości kąta zwilżania w stosunku do czystych
matryc polimerowych. Wartości kąta zwilżania powierzchni
materiałów po 3 i 6 miesiącach inkubacji w wodzie dejonizowanej wykazują tendencję do niewielkiego wzrostu,
nie przekraczając 95°. Wyniki te mogą być bezpośrednio
związane z niewielkim wzrostem chropowatości powierzchni
materiałów (Rys. 4b i 4c).
Badania chropowatości powierzchni wykonano w celu
określenia topografii badanych materiałów oraz rozkładu
nanosrebra na powierzchni próbek, a także określenia
wpływu inkubacji materiałów w wodzie dejonizowanej na
poszczególne parametry chropowatość. W wyniku pomiaru, polegającego na rejestracji nierówności powierzchni
kontaktującej się z igłą aparatu, otrzymano podstawowe
parametry chropowatości (Ra, Rz i Rt). Przeprowadzone
pomiary profilometryczne wykazały, że wszystkie materiały
charakteryzują się średnim arytmetyczny odchyleniem profilu Ra na poziomie poniżej 0,1 μm, co świadczy o niewielkiej
chropowatości powierzchni (Rys. 4b). W przypadku parametru Rz, wyznaczonego według pięciu najwyższych
i pięciu najniższych punktów profilu, oraz parametru Rt,
zmierzonego między najwyższym szczytem a najniższą
doliną, stwierdzono, że na powierzchni materiałów można
napotkać miejsca o podwyższonej chropowatości (Rys. 4c).
Miejsca te stanowią obszary, w których nanocząstki srebra
znajdują się bliżej powierzchni badanej próbki. Wzrost chropowatości związany jest również z ilością wprowadzonej
fazy modyfikującej. Im większy był udział nanosrebra w matrycy polimerowej tym statystycznie częściej nanoproszek
znajdował się bliżej powierzchni polimeru i tym większe
zaobserwowano różnice w wysokościach profilu.
Wzrost wartości parametrów chropowatości może sprzyjać adhezji bakterii, ich namnażaniu i tworzeniu biofilmów,
które w dalszej kolejności będą wywoływać stany zapalne,
obumieranie komórek, a w konsekwencji mogą prowadzić
do odrzucenia zaimplantowanego wszczepu. Modyfikacja
nanosrebrem miała przecież na celu nadanie materiałom
właściwości antybakteryjnych. Z jednej strony chropowa-

b)

Rys. 3. Wytrzymałość na rozciąganie (a) oraz moduł Younga (b) polimerów i kompozytów z nAg przed oraz po 3- i 6-miesięcznej inkubacji w wodzie dejonizowanej.
Fig. 3. Tensile strength (a) and Young’s modulus (b) of polymers and composites with nAg before and after 3- and 6-month incubation
in deionized water.
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a)

b)

c)
Rys. 4. Wartość kąta zwilżania (a) oraz parametrów chropowatości Ra (b) i Rz (c) dla polimerów i kompozytów z nAg przed oraz po
3- i 6-miesięcznej inkubacji w wodzie dejonizowanej.
Fig. 4. Values of contact angle (a) and roughness parameters Ra (b) and Rz (c) for polymers and composites with nAg before and after
3- and 6-month incubation in deionized water.

tość będzie sprzyjać kolonizacji bakterii, a z drugiej będzie
stanowić bakteriobójcze pułapki. Możliwe jest również,
że uzyskana podczas badań chropowatość będzie pobudzać osteoblasty do adhezji do powierzchni materiałów
stosowanych w przyszłości na wszczepy laryngologiczne. W przypadku protez przeznaczonych do rekonstrukcji
aparatu przewodzącego ucha środkowego chropowatość
powierzchni, między innymi podstawy protezy, sprzyja
łatwiejszemu powstawaniu zrostu z przylegającą do niej
błoną bębenkową. Niezwykle istotny powinien być więc
kompromis pomiędzy przyleganiem bakterii, a adhezją
komórek. Odpowiednio bowiem zaprojektowany materiał
o niewielkiej chropowatości w skali nanometrycznej i kontrolowanej topografii mógłby zapobiegać ewentualnemu
przyczepianiu się bakterii lub też w przypadku modyfikacji
dodatkami bakteriobójczymi powodować zahamowanie ich
kolonizacji oraz równocześnie pobudzać osteoblasty do adhezji i namnażania. Takie przypuszczenia wymagają jednak
głębszych badań i bardziej dokładnych metod jakościowej
i ilościowej oceny wzajemnych relacji między morfologią
komórek i bakterii a materiałem, ponieważ istnieje również
ryzyko, że zbyt duża chropowatość spowoduje powstanie
słabszego kontaktu między komórkami a podłożem, przez

co liczba proliferujących komórek może spadać. Wartości
parametrów chropowatości Ra i Rz powierzchni materiałów
polimerowych oraz kompozytowych po 3 i 6 miesiącach
inkubacji w wodzie dejonizowanej wykazują tendencję do
bardzo niewielkiego wzrostu, wciąż nie przekraczając, odpowiednio 0,1 μm oraz 1 μm. Takie zachowanie może być
związane z częściowym odsłanianiem się nanocząstek srebra zlokalizowanych przy powierzchni próbki.

4. Podsumowanie
Właściwości mechaniczne materiałów są niezwykle
ważne z punktu widzenia funkcji biomechanicznych implantów z nich wykonanych. W zależności jednak od obszarów aplikacyjnych, wielkości implantów i sposobu ich
otrzymywania można sterować i dobierać materiały odpowiednie dla poszczególnych obszarów zastosowań. Materiały o przeznaczeniu laryngologicznym na protezy ucha
środkowego nie mają dokładnie sprecyzowanych wymogów
wytrzymałościowych. Wiadomo natomiast, że zaprojektowane materiały charakterystyką mechaniczną powinny
odpowiadać zastępowanym tkankom. Ze względu jednak na
złożoną budowę i połączenie łańcucha kostek słuchowych
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oraz szeroki zakres modułu Younga dla poszczególnych
elementów (więzadeł, mięśni, stawów, kostek), wynoszący
od 0,049 MPa dla więzadeł do 14 GPa dla kostek, trudno
jest zaprojektować idealny materiał [10]. Dlatego też można przypuszczać, że wszystkie badane w pracy materiały
spełnią funkcje biomechaniczne i będą mogły być użyte
jako materiały implantacyjne w obrębie ucha środkowego.
Niemniej jednak, aby mieć większą pewność, czy materiał
spełni oczekiwane funkcje laryngologiczne, należy poznać
relację występującą wzajemnie pomiędzy działającymi naprężeniami a przenoszeniem drgań. Czas długotrwałego
użytkowania polimerów oraz działające naprężenia mogą
powodować zerwanie łańcuchów polimerowych efektem
czego jest degradacja mechaniczna, polegająca na pogorszeniu właściwości mechanicznych, co przejawia się głównie obniżeniem elastyczności. Niska sprężystość może być
natomiast przyczyną złego przekazywania drgań i w konsekwencji niepoprawnego przewodzenia dźwięków. Innym
istotnym parametrem materiału przeznaczonego na trwały
implant, jakim jest protez ucha środkowego, jest jego odporność na degradację (stabilność chemiczna). Materiał taki,
dla spełnienia swojej funkcji, powinien charakteryzować
się wysoką stabilnością w warunkach in vivo. Zapewnia to
zachowanie właściwości mechanicznych, odpowiedniego
kształtu implantu, a zatem umożliwia skuteczne przenoszenie drgań w trakcie całego okresu użytkowania. Uzyskane wyniki badań wskazują na stabilność otrzymanych
materiałów kompozytowych, jednak niezbędne są dalsze
testy dla kompleksowej oceny zachowania materiałów w symulowanym środowisku tkankowym. Zarówno degradacja
chemiczna, jak i degradacja mechaniczna jest więc zjawiskiem niepożądanym, dlatego też wszystkie materiały przeznaczone na implanty medyczne powinny być przebadane
nie tylko pod wpływem warunków statycznych, ale również
dynamicznych (zmęczeniowych).

Podziękowania
Praca fi nansowana przez Narodowe centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu LIDER/ 154/L-6/14/
NCBR/2015.
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