
Micha³ SOBOCIÑSKIMicha³ SOBOCIÑSKI
Politechnika Czêstochowska, Instytut Technologii Mechanicznych
e-mail: michal@iop.pcz.pl

Wybrane zagadnienia wspó³pracy UHMW PE z tkank¹ kostn¹

Streszczenie. Praca obejmuje tematykê zastosowania endoprotez po³owicznych obejmuj¹cych skojarzenie: g³owa
metalowa – naturalna panewka lub te¿ g³owa wykonana z UHMWPE i naturalna panewka. W pracy podano wyni-
ki przeprowadzonych analiz maj¹ce na celu okreœlenie parametrów wspó³pracy tkanki z materia³ami stosowanymi
w implantologii. Okreœlano opory tarcia w zamodelowanych uk³adach oraz krzywe zu¿ycia dla tych par tr¹cych.

SOME CHOSEN PROBLEMS OF UHMW PE COOPERATION WITH BONE TISSUE
Summary. The paper includes the subject areas of application of partial endoprostheses composed of either metal
head and natural cup, or UHMWPE head and natural cup. The paper includes empirical results of the analysis con-
ducted to designate parameters of cooperation between the tissue and implanted materials. Friction resistances in
modelled sets as well as curves of the wear have been assigned for the friction pairs.

1. WSTÊP

W endoprotezoplastyce stosuje siê niekiedy tzw. en-
doprotezy po³owiczne, sk³adaj¹ce siê z g³owy wykonanej
z polietylenu lub te¿ metalowej i naturalnej panewki [1,
2]. Obecnie najczêœciej stosowanymi skojarzeniami s¹:
g³owa metalowa (stopy CoCrMo) – naturalna panewka
(chrz¹stka stawowa) lub te¿ g³owa wykonana z UHMW-
PE i naturalna panewka. Uk³ad ten nie jest korzystny, ze
wzglêdu na podatnoœæ powierzchni stawowej na zu¿ycie
tribologiczne i zwi¹zane z tym powik³ania [3, 4].

Powstaj¹ce produkty zu¿ycia zwiêkszaj¹ opory oraz
intensyfikuj¹ procesy zu¿ycia [5].

Badania prowadzone przez Autorów publikacji [6]
wykaza³y, i¿ najwy¿szymi oporami tarcia charakteryzo-
wa³a siê wspó³praca pary tr¹cej chrz¹stka/CoCrMo.

Badania zosta³y przeprowadzone na urz¹dzeniu typu
„pin-on-disc”. Jako próbek u¿yto chrz¹stki stawowej
pobranej ze zw³ok ludzkich, stopu Vitallium (CoCrMo)
oraz polietylenu UHMWPE.

2. BADANIA TARCIOWO-ZU¯YCIOWE
PRZEPROWADZONE NA SYMULATORZE T-05

Badania tarciowo-zu¿yciowe wykonane na symulato-
rze T-05, pozwoli³y na wyznaczenie krzywych zu¿ycia
próbek, okreœlenie wspó³czynnika tarcia oraz zapis zmia-
ny temperatury wêz³a tarcia podczas badania.

Parametry badañ:
— nacisk jednostkowy 4,5 N/mm2, 6 N/mm2,
— powierzchnia tarcia 100 mm2,
— œrednica walcowej powierzchni kontaktowej 35 mm,
— prêdkoœæ obrotowa 0,91 obr./s,
— medium smaruj¹ce: woda destylowana [7].
Próbka (pó³panewka) zosta³a wykonana z wo³owej koœci
korowej, przeciwpróbka ze stopu CoCrMo. Schemat wêz-
³a tarcia przedstawia rysunek 1.

Krzywe zu¿ycia próbki i przeciwpróbki ilustruj¹ ry-
sunki 2 i 3.

Badania by³y prowadzone z zamiarem kontynuowa-
nia ich na dystansie 10 000 m, jednak po przebyciu drogi

tarcia wynosz¹cej ok. 5000 m przerwano test ze wzglêdu
na destrukcjê pó³panewki wykonanej z tkanki kostnej. Na
próbce pojawi³y siê pêkniêcia w kierunku prostopad³ym
do powierzchni styku z przeciwpróbk¹, powoduj¹ce
w ci¹gu dalszej wspó³pracy fragmentacjê tkanki kostnej.
Wykresy wskazuj¹, i¿ zarówno próbka, jak i przeciw-
próbka uleg³y du¿emu zu¿yciu na krótkiej drodze tarcia.
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Rys. 2. Zmiana zu¿ycia próbki (pó³panewki) z tkanki kostnej, w funkcji

drogi tarcia dla ró¿nych obci¹¿eñ
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Rys. 1. Schemat wêz³a tarcia zastosowanego w badaniach [8]



Potwierdza³y to obserwacje wêz³a tarcia. Zaobserwowa-
no du¿¹ iloœæ produktów zu¿ycia znajduj¹cych siê w cie-
czy smaruj¹cej oraz g³êboki œlad zu¿ycia na przeciwprób-
ce (pierœcieniu) pozostawiony w miejscu wspó³pracy
z próbk¹. Wspó³praca tej pary tr¹cej charakteryzowa³a siê
du¿ymi oporami tarcia. Rysunek 4 ilustruje zmianê
wspó³czynnika tarcia dla obci¹¿eñ wêz³a odpowiednio:
450 N i 600 N, w funkcji drogi tarcia.

Badana para tr¹ca charakteryzowa³a siê du¿ym
wspó³czynnikiem tarcia wynosz¹cym w przybli¿eniu
w koñcowej fazie próby µ = 0,26 dla obydwu obci¹¿eñ.
W tym miejscu trzeba dodaæ, i¿ temperatura wêz³a tarcia
podczas testu waha³a siê w granicach 41–45 °C, przy ci¹g-
³ym smarowaniu wêz³a tarcia wod¹ destylowan¹.

3. BADANIA PRZEPROWADZONE
NA URZ¥DZENIU TARCIOWO-ZU¯YCIOWYM

PRZY RUCHU POSUWISTO-ZWROTNYM

Urz¹dzenie tarciowo-zu¿yciowe umo¿liwia realizacjê
ruchu posuwisto-zwrotnego w regulowanym zakresie

d³ugoœci drogi tarcia pary tr¹cej typu: „trzpieñ – powierz-
chnia p³aska”.

Schemat wêz³a tarcia ilustruje rysunek 5.
Parametry badañ:
– nacisk jednostkowy 3 N/mm2, 6 N/mm2,
– powierzchnia tarcia 100 mm2,
– czêstotliwoœæ ruchu postêpowo-zwrotnego 1 Hz,
– droga tarcia S =10 000 m
Próbka:
– Chirulen 1020 o wymiarach 85 × 18 × 10 mm
Przeciwpróbka:
– wo³owa koœæ korowa o przekroju 10 × 10 mm.

Badania przeprowadzono na drodze tarcia wynosz¹cej
10 000 m przy wartoœciach nacisków jednostkowych od-
powiednio 3 N/mm2 i 6 N/mm2. Próbki z Chirulenu 1020
u¿yte do badañ zosta³y wyciête z p³yty w tym samym kie-
runku, a nastêpnie poddane obróbce skrawaniem. Z bra-
ku mo¿liwoœci u¿ycia koœci ludzkiej wykorzystano do ba-
dañ wo³ow¹ koœæ korow¹. Przeciwpróbki zosta³y wyciête

z tego samego miejsca udowej koœci wo³owej i poddane
24 godzinnemu moczeniu w p³ynie Ringera. Krzywe zu-
¿ycia próbek polietylenowych zosta³y przedstawione na
rysunku 6.
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Rys. 4. Zmiana wspó³czynnika tarcia pary tr¹cej koœæ korowa –

CoCrMo, smarowanej wod¹ destylowan¹ w funkcji drogi tarcia dla ró¿-

nych obci¹¿eñ

P
Próbka (ko )œæ

Przeciwpróbka
(UHMWPE)

Rys. 5. Schemat wêz³a tarcia tribotestera typu „pin-on-plate” u¿ytego

do badañ
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Rys. 3. Zmiana zu¿ycia przeciwpróbki ze stopu CoCrMo, w funkcji dro-

gi tarcia dla ró¿nych obci¹¿eñ

Rys. 6. Zmiana zu¿ycia próbek z Chirulenu 1020 wspó³pracuj¹cych

z koœci¹ korow¹ w funkcji drogi tarcia dla ró¿nych obci¹¿eñ.



Próbka i przeciwpróbka by³y przemywane przed wa-
¿eniem po ka¿dym etapie badania, w celu usuniêcia pro-
duktów zu¿ycia z wêz³a tarcia. W pierwszych etapach
wspó³pracy pary tr¹cej mo¿na zauwa¿yæ fazê docierania
siê wspó³pracuj¹cych powierzchni. Nastêpuje wyrówna-
nie nierównoœci powierzchni przeciwpróbki kostnej oraz
wyg³adzenie (wyciœniêcie) powierzchni próbki UHMW-
PE. Produkty zu¿ycia, zosta³y wgniecione w powierzch-
niê UHMWPE, co mo¿na by³o stwierdziæ wizualnie
(ciemne produkty zu¿ycia na powierzchni próbki) oraz
na podstawie przyrostu wagi próbek polietylenowych.
Po dystansie ok. 8000 m. nast¹pi³ gwa³towny wzrost zu-
¿ycia próbek UHMWPE. Zaobserwowano wyraŸny œlad
(rowek) na powierzchni próbki, powsta³y na miejscu
wspó³pracy z tkank¹ kostn¹, który wraz ze wzrostem
iloœci przebytych cykli sta³ siê coraz bardziej chropowaty
i nierówny. W przypadku tego rodzaju wspó³pracy (ruch
posuwisto-zwrotny) pary tr¹cej koœæ korowa/UHMWPE
nie zaobserwowano destrukcji, ani przerwania ci¹g³oœci
przeciwpróbki.

4. WNIOSKI

1. Wspó³praca pary tr¹cej koœæ korowa/CoCrMo charak-
teryzowa³a siê podobnym, du¿ym wspó³czynnikiem
tarcia w zakresie µ = 0,21 ÷ 0,27 przy ró¿nych obci¹¿e-
niach: 450 N i 600 N.

2. Zaobserwowano szybk¹ destrukcjê próbki wykonanej
z tkanki kostnej przy wspó³pracy z przeciwpróbk¹ ze
stopu CoCrMo i powstanie du¿ej iloœci produktów
zu¿ycia, zarówno z próbki, jak i przeciwpróbki, des-
trukcja spowodowa³a utratê stabilnoœci i koniecznoœæ
przerwania badañ.

3. Uzyskano du¿o wiêksze zu¿ycie dla próbki kostnej
ni¿ przeciwpróbki wykonanej ze stopu CoCrMo.

4. Zu¿ycie próbek wykonanych z UHMWPE przy
wspó³pracy pary tr¹cej UHMWPE/koœæ korowa wy-
kaza³o, ¿e w pierwszym etapie nast¹pi³ przyrost masy

próbki spowodowany nak³adaniem siê na powierzch-
niê produktów zu¿ycia przeciwpróbki, po czym prób-
ka gwa³townie zu¿ywa³a siê na krótkiej drodze tarcia.

5. Próbka wykonana z UHMWPE wspó³pracuj¹ca z
tkank¹ kostn¹ przy ruchu posuwisto-zwrotnym uleg-
³a mniejszemu zu¿yciu, ni¿ próbka ze stopu CoCrMo
wspó³pracuj¹ca z tkank¹ kostn¹ przy ruchu obroto-
wym.

6. Wyniki obserwacji wskazuj¹, ¿e uk³ad biokinema-
tyczny koœæ korowa/UHMWPE, pomimo odmien-
nych warunków wyznaczania, charakteryzuje siê ko-
rzystniejszymi charakterystykami tribologicznymi
w porównaniu do pary tr¹cej koœæ korowa/CoCrMo.
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