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Biodegradowalne kompozyty polimerowe z nanocz¹stkami srebra i cz¹stkami

naturalnymi na elementy sprzêtu rehabilitacyjnego w weterynarii

Streszczenie. W pracy przedstawiono rezultaty badañ nad now¹ koncepcj¹ zastosowania biodegradowalnego kom-
pozytu na osnowie polilaktydu z nanocz¹stkami srebra i cz¹stkami naturalnymi na wtryskiwane elementy sprzêtu
rehabilitacyjnego w weterynarii. Celem badañ by³o opracowanie materia³u, który jest trwa³y, w okreœlonym czasie
oraz przeciwbakteryjny, a po czasie jego u¿ytkowania ulegnie naturalnej biodegradacji. Uzyskane wyniki wskazuj¹
na mo¿liwoœæ wykorzystania naturalnych nape³niaczy do zwiêkszenia sztywnoœci elementów oraz przyspieszenia
ich degradacji. W zakoñczeniu zaproponowano wykorzystanie po³¹czeñ kszta³towych do stworzenia szeregów
takich elementów dla potrzeb sprzêtu rehabilitacyjnego w weterynarii.

BIODEGRADABLE POLYMER COMPOSITES WITH NANOPARTICLES OF SILVER AND NATURAL
PARTS TO THE ELEMENTS OF REHABILITATION EQUIPMENT IN VETERINARY MEDICINE
Summary. The paper presents results of research on the new concept of the use of biodegradable polylactide matrix
composite with silver nanoparticles and natural particles for injected elements of rehabilitation equipment in veteri-
nary medicine. The aim of this study was to develop a material that is stable, at a specific time and antibacterial, and
during its use will be inherently biodegradable. The results indicate the possibility of using natural fillers to increase
the stiffness of components and to accelerate degradation. At the end of the connection, the proposed use to create
a series of such components for the purpose of rehabilitation equipment in veterinary medicine.

1. WSTÊP

Rehabilitacja ma na celu wzmocnienie i odbudowanie
czynnoœci ¿yciowych oraz poprawê, jakoœci ¿ycia, dlate-
go bardzo wa¿ne jest aby elementy wykorzystywane do
rehabilitacji dobrze spe³nia³y swoj¹ funkcjê, tj. aby by³y
dobrze dopasowane, wytrzyma³e, ³atwe do czyszczenia
oraz antybakteryjne [1]. Materia³y aktualnie wykorzysty-
wane pe³ni¹ oczywiœcie dobrze swoj¹ funkcjê, jednak¿e
ci¹gle szuka siê coraz to nowych mo¿liwoœci i technologii,
czego nowym rozwi¹zaniem mog¹ byæ kompozyty mo-
dyfikowane nape³niaczami naturalnymi oraz nanocz¹st-
kami srebra. Powszechne jest zastosowanie nanotechno-
logii w aseptyce, poprzez wykorzystanie nanocz¹stek
srebra, z³ota czy te¿ miedzi o bakterio- i grzybobójczych
w³aœciwoœciach. U¿ywa siê ich w postaci koloidów
w œrodkach dezynfekcyjnych oraz w tkaninach, materia-
³ach budowlanych i tworzywach sztucznych (m.in. folie
do zastosowañ medycznych, blaty, okleiny), filtrach
urz¹dzeñ klimatyzacyjnych [2].

Nanosrebro ju¿ od staro¿ytnoœci by³o znane ze swoich
grzybobójczych i antybakteryjnych w³aœciwoœci, tak
samo w przypadku ³upin orzecha w³oskiego, które stosu-
je siê jako np. dodatek do peelingu, co œwiadczy o tym, ¿e
ma tak¿e antyseptyczne w³aœciwoœci [3]. Dodatkowo
mo¿na stosowaæ tak¿e elastyczne banda¿e z biodegrado-
walnego polilaktydu lub polihydroksyalkanianu. S³ynne
s¹ równie¿ banda¿e z miodem z nektaru krzewu manuka
(Leptospermum scoparia), którego wartoœci maj¹ bardzo
pozytywny wp³yw na œrodowisko rany.

£ódzka firma, która zajmuje siê wykonywaniem ele-
mentów protetycznych dla zwierz¹t u¿ywa wg podanych
informacji do ich wytwarzania aluminium, piankê poli-

uretanow¹, dzianiny – spandex, tkaniny – kordura oraz
poliester z elastanem. Dodatkowo wykorzystywane s¹
poliestrowe taœmy noœne i elastyczne, drobne elementy
metalowe i kompozytowe, takie jak: karabiñczyki, regula-
tory, kó³ka, pó³kola oraz taœmy rzepowe [4].

Tworzywa sztuczne wykorzystywane s¹ w rehabilita-
cji do produkcji wyrobów ortopedycznych i rehabilitacyj-
nych nie musz¹ spe³niaæ a¿ tyle wymogów jak materia³y
stosowane np. na implanty (brak koniecznoœci wystêpo-
wania bioinertnoœci, czy biozgodnoœci), powinny jednak
nie powodowaæ alergii, nie zawieraæ substancji, które
mog³yby byæ toksyczne (mo¿liwoœæ przenikniêcia do or-
ganizmu z racji bezpoœredniego kontaktu ze skór¹) oraz
nie mog¹ reagowaæ z wydzielinami skórnymi. Na ele-
menty rehabilitacyjne kompozyty i polimery znajduj¹ za-
stosowanie ze wzglêdu na swoje unikalne cechy jak elas-
tycznoœæ i wytrzyma³oœæ, zdolnoœæ do rozpraszania ener-
gii oraz mo¿liwoœæ znacznego kszta³towania wiêkszoœci
w³aœciwoœci fizykomechanicznych. Mo¿liwe jest ich ³at-
we formowanie ró¿norodnymi metodami przetwórczymi
od wtryskiwania czy wyt³aczania po odlewanie i obróbkê
mechaniczn¹.

W niniejszym artykule oceniona zostanie mo¿liwoœæ
wytworzenia trzech rodzajów kompozytów na osnowie
polilaktydu oraz omówione zostan¹ ich w³aœciwoœci
wytrzyma³oœciowe i u¿ytkowe oraz wskazane zostan¹
obszary ich zastosowania.

2. MATERIA£Y I METODYKA

Kompozyty na osnowie biodegradowalnego polilak-
tydu wytworzone zosta³y metod¹ wtryskiwania na
wtryskarce KM-125 Krauss Maffei. Próbki wiose³kowe
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wytworzono zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 294-1:2002.
Kompozyty z nape³niaczami naturalnymi, w tym przy-
padku z cz¹stkami celulozowymi tj. œrut¹ roœlinn¹ z orze-
cha i nanoceluloz¹ oraz nanocz¹stkami srebra wytworzo-
no metod¹ wtryskiwania bez wstêpnego mieszania na
wyt³aczarce dwuœlimakowej, a jedynie poprzez zmiesza-
nie sk³adników w mieszarce labolatoryjnej. Dok³adny
procentowy sk³ad trzech rodzajów wytworzonych kom-
pozytów, ich gêstoœci oraz zdjêcia powierzchni próbek
przedstawia tabela 1.

Podstawowym materia³em u¿ytym do wytworzenia
kompozytów by³ czysty polilaktyd PLI 003, produkcji
francuskiej firmy NaturePlast, bêd¹cy pochodn¹ kwasu
mlekowego i wytwarzany jedynie z surowców natural-
nych. Jego gêstoœæ to 1,24 g/cm3. Materia³ ten charaktery-
zuje siê tym, ¿e jest wolny od GMO (nie zawiera modyfi-
kowanej genetycznie kukurydzy), przeŸroczysty, ³atwo
modyfikowalny jeœli chodzi o w³aœciwoœci oraz cechuje
siê odpornoœci¹ termiczn¹ [5].

Drugim wykorzystywanym materia³em by³y cz¹stki
nanosrebra produkcji Nanostructured&Amorphous Ma-
terials Inc., USA o rozmiarach cz¹stek 80-500 nm × 2-4 µm
i czystoœci 99.95%. Dodatek nanocz¹stek zapewni³ kom-
pozytom w³aœciwoœci bakteriobójcze i grzybobójcze.

Dwoma dodatkami do polilaktydowej osnowy by³a:
œruta roœlinna na bazie ³upin orzecha w³oskiego firmy Re-
hofix UNG 300, o wielkoœci ziarna od 200 do 400 µm (jest
to produkt w pe³ni naturalny, bezpieczny dla œrodowiska
i u¿ywany jako dodatek do peelingu) oraz mikroceluloza
AC100, u¿ywana w przemyœle farmceutycznym, o prze-
ciêtnych cz¹stkach na poziomie 8 µm; oba nape³niacze
produkcji niemieckiej firmy J.Rettenmaier & Söhne
GmbH+Co., Niemcy.

Wytworzone kompozyty poddano podstawowym
badaniom fizyko-mechanicznym. Oznaczano ich gêstoœæ

metod¹ hydrostatyczn¹ i dokonano pomiaru ch³onnoœci
wody po 1, 7 i 30 dniach inkubacji w roztworze soli fizjo-
logicznej o temperaturze 37°C. Przeprowadzono próbê
rozci¹gania zgodnie z norm¹ ISO 527, statyczn¹ próbê
zginania wg ISO 178 za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœ-
ciowej MTS Criterion 43 (30 kN) z ekstensometrem MTS.
Próba rozci¹gania by³a przeprowadzana w temperaturze
pokojowej oraz w komorze temperaturowej Instron
w temperaturach -20°C i 60°C, aby przeanalizowaæ
wp³yw skrajnych temperatur u¿ytkowania na w³asnoœci
wytrzyma³oœciowe. Okreœlona zosta³a tak¿e udarnoœæ
Charpy’ego za pomoc¹ m³ota firmy ZwickPendulum
o maksymalnej energii 5,5 J. Przeprowadzone zosta³y po-
miary chropowatoœci powierzchni za pomoc¹ profilome-
tru Taylor Hobson Surtronic 25. Przeprowadzono rów-
nie¿ obserwacje mikroskopowe z u¿yciem skaningowego
mikroskopu elektronowego JEOL JSM 5510LV na prób-
kach napylanych z³otem: na prze³omach po próbie roz-
ci¹gania oraz na powierzchni próbek pokrytych cz¹stka-
mi srebra; dokonano te¿ jakoœciowej analizy sk³adu po-
wierzchni materia³ów z u¿yciem przystawki EDS.

3. WYNIKI BADAÑ

W tabeli 2 przedstawiono wybrane w³aœciwoœci fi-
zyczne polilaktydu i jego kompozytów: gêstoœæ (r) oraz
parametry chropowatoœci powierzchni: œrednie arytme-
tyczne odchylenie profilu od linii œredniej (Ra) i wysokoœæ
chropowatoœci wed³ug dziesiêciu punktów profilu (Rz).
Jeœli chodzi o gêstoœæ, to dodatek 15% cz¹stek natural-
nych powoduje podobny, kilkuprocentowy wzrost gês-
toœci w stosunku do czystego polilaktydu, który jest spo-
wodowany wy¿sz¹ gêstoœci¹ w³ókien, oceniany wg Ash-
by’ego na oko³o 1.45-1.5 g/cm3 [6]. Wzrost gêstoœci œwiad-
czy o dobrym zmieszaniu cz¹stek z polilaktydem.
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Tabela 1. Rodzaje wytworzonych próbek oraz ich gêstoœæ

Oznaczenie
próbki

Gêstoœæ
[g/cm3]

Fotografia próbki Sk³ad

PLI 1,234 Czysty polilaktyd PLA – PLI 003

PLO 1,295
Polilaktyd z 1% nanocz¹steczek srebra
i 15% œruty roœlinnej

PLC 1,2911
Polilaktyd z 1% nanocz¹steczek srebra
i 15% nanocelulozy



W przypadku chropowatoœci mo¿emy zauwa¿yæ, i¿ do-
datek mikrocelulozy tworzy powierzchniê g³adka, nato-
miast wiêksze cz¹stki orzecha zwiêkszaj¹ jej chropowa-
toœæ.

Tabela 2. Wybrane w³aœciwoœci fizyczne badanych kompozy-
tów

Materia³ r [g/cm3] Ra [µm] Rz[µm]

PLI 1,234 0,05 0,52

PLO 1,295 0,59 3,82

PLC 1,911 0,73 5,06

W tabeli 3 porównano ch³onnoœæ soli fizjologicznej
wytworzonych kompozytów po 1,7 i 30 dniach moczenia.
Najwiêkszy wzrost zaobserwowano dla kompozytów
z wiêkszymi od mikrocelulozy cz¹stkami orzecha, co
spowodowane jest szybsz¹ ich degradacj¹ i g³êbszym
wch³anianiem wody wzd³u¿ stosunkowo du¿ych cz¹st-
kach orzecha (150-200 µm).

Tabela 3. Ch³onnoœæwody próbekmoczonych przez 1,7 i 30 dni
w roztworze soli fizjologicznej o temperaturze 37°C

Materia³ W [%] 1 dzieñ W [%] 7 dni W [%] 30 dni

PLI 0,43 0,76 0,81

PLO 0,86 2,27 3,21

PLC 0,71 1,32 1,39

Udarnoœæ bez karbu dla polilaktydu i wytworzonych
kompozytów porównano na rysunku 1. Mniejszy spadek
udarnoœci wykazuj¹ kompozyty z dodatkiem orzecha,
ni¿ te z dodatkiem ma³ych cz¹stek celulozowych.

W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe badanych materia-
³ów oznaczone w próbie statycznego rozci¹gania w stanie
suchym oraz po 7 i 30 dniach moczenia w roztworze soli
fizjologicznej w temperaturze 37°C (Et – modu³ sprê¿ys-
toœci przy rozci¹ganiu, sM – wytrzyma³oœæ na rozci¹ga-

nie) przedstawiono na rysunku 2. Dodatek mikrocz¹stek
naturalnych obni¿y³ znacznie (o oko³o 30%) wytrzyma-
³oœæ na rozci¹ganie dla kompozytów z dodatkiem mikro-
celulozy oraz w mniejszym stopniu dla cz¹stek orzecha
(20%). Jest to efekt w pewnym sensie spodziewany,
poniewa¿ cz¹stki naturalne zawieraj¹ wilgoæ (nawet po
wysuszeniu oko³o 4-5%), która powoduje hydrolityczny
rozk³ad polilaktydu. W przypadku modu³u sprê¿ystoœci
obserwujemy jego wzrost dla obydwu kompozycji o oko-
³o 15%, co jest korzystne z punktu widzenia sztywnoœci
projektowanych elementów stabilizatorów i innych czêœ-
ci mo¿liwych do stosowania w weterynarii.

Obrazy mikrostruktury prze³omów po rozci¹ganiu
pokazano na rysunku 3a i 3b. Charakter prze³omu jest
w przypadku kompozytu z mikroceluloz¹ (PLC) plas-
tyczny, a cz¹stki mikrocelulozy maj¹ sk³onnoœæ do roz-
proszenia w polimerowej osnowie, natomiast w przypad-
ku kompozytu z cz¹stkami orzecha (PLO) prze³omy s¹
bardziej kruche, co jest spowodowane wiêkszymi, bar-
dziej rozwiniêtymi powierzchniami cz¹stek orzecha.
Cz¹stki orzecha maj¹ sk³onnoœæ do aglomeracji.

Wyniki przedstawione w tabeli 4 nale¿y interpreto-
waæ jedynie jako dane jakoœciowe, œwiadcz¹ce o obecnoœ-
ci cz¹stek srebra na powierzchni biokompozytów oraz
o powstawaniu du¿ych aglomeratów cz¹stek. Na rysun-
ku 4 przedstawione zosta³o widmo EDS z zaznaczon¹ do-
k³adn¹ analiz¹ iloœciow¹ pierwiastków w jednym z punk-
tów na powierzchni.
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Rys. 1. Udarnoœæ dla polilaktydu oraz jego kompozytów
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Rys. 2. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie próbek suchych i moczonych przez 7 i 30 dni oraz modu³ sprê¿ystoœci wzd³u¿nej dla próbek PLI, PLC i PLO



4. WNIOSKI

Przeprowadzone badania potwierdzi³y mo¿liwoœæ
wytworzenia kompozytów z dodatkiem naturalnych na-
pe³niaczy. Dodatek cz¹stek orzecha w³oskiego poprawia
w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe i zwiêksza sztywnoœæ,
która jest bardzo istotna, jeœli chodzi o elementy u¿ywane
do rehabilitacji, a tak¿e zwiêksza odpornoœæ mikrobiolo-
giczn¹ materia³ów wykonywanych na elementy ortope-
dyczne w weterynarii. Kompozyty biodegradowalne
o w³aœciwoœciach antyseptycznych mog¹ byæ wykorzys-
tane do wytwarzania elementów stabilizatorów sk³ada-
nych na zatrzaski jak klocki lego (o 3-4 rozmiarach) i za-

k³adanych zwierzêtom takim jak psy, koty czy œwinki
morskie w przypadku drobnych urazów wymagaj¹cych
unieruchomienia koñczyny na okres kilku tygodni.
G³ówn¹ ide¹ przeprowadzonych badañ by³o zweryfiko-
wanie w³aœciwoœci u¿ytkowych i wytrzyma³oœciowych
badanych materia³ów. Kompozyty okaza³y siê bardzo
estetyczne (³atwe w czyszczeniu), wygodne, antybakte-
ryjne, odporne na wilgoæ oraz co najwa¿niejsze, wygodne
dla potencjalnego „pacjenta”, czyli w tym przypadku
zwierzêcia. Istotn¹ cech¹ wytworzonych biokompozytów
jest biodegradowalnoœæ, która daje pewnoœæ, ¿e w razie,
gdy zwierzê zgubi stabilizator, to roz³o¿y siê on w jego
naturalnym œrodowisku. Równie¿ w przypadku po³kniê-
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Rys. 4. Widmo EDS z zaznaczon¹ analiz¹ iloœciow¹ pierwiastków w danym punkcie

Rys. 3. Obrazy SEM prze³omów po rozci¹ganiu kompozytów polilaktydu: a) – z mikroceluloz¹, b) – z cz¹stkami orzecha

Tabela 4. Wyniki analizy EDS dla wybranego punktu w materiale

Punkt Elt. Line Intensity (c/s) Error 2-sig Atomic % Conc wt.%

1 – Powierzchnia
próbki

Ag La 156,62 2,220 11,610 52,460

100,000 100,000 Total

C Ka 19,08 0,869 70,023 35,231

O Ka 3,43 0,433 18,367 12,310



cia jakiegokolwiek elementu ortezy przez zwierzê, nie
spowoduje to œmierci zwierzêcia, a czêœci ortezy ulegn¹
rozk³adowi w jego organizmie.
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