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Streszczenie

W pracy autorzy przedstawiają analizę wytrzyma-

łościową i odkształceniową kompozytów gradiento-

wych z kontrolowaną zmianą modułu Younga w wa-

runkach symulowanego środowiska biologicznego.

Zaprojektowane przy pomocy MES pięciowar-

stwowe kompozyty z PSU/CF 1D z gradientem 

otrzymanym poprzez zmianę udziału procentowego 

włókien (10, 15, 20, 30, 40%) po wstępnych testach 

wytrzymałościowych i odkształceniowych zostały 

umieszczone w płynie Ringera pod działaniem stałego 

obciążenia siłą P=1200N przez okres 56 dni. Co 14 

dni wykonywano pomiary ultradźwiękowe, po okresie 

inkubacji próbki poddano badaniom wytrzymałościo-

wym do 5000 N.

Wyniki pomiarów wykazują przydatność materiału 

gradientowego PSU/CF 1D jako implantów dokręgo-

słupowych ze względu na ich dobrze dopasowany 

moduł Younga i odkształcalność do naturalnego 

krążka międzykręgowego człowieka.

W kolejnym etapie badań zostanie wykonana 

analiza zmęczeniowa materiałów w celu określenia 

ich trwałości. 

[Inżynieria Biomateriałów, 89-91, (2009), 176-179]

Wstęp

Projektując materiały przeznaczone do celów implan-

tacyjnych jest konieczne, aby uwzględnić ich przebywanie 

pod działaniem podwyższonych naprężeń w agresywnym 

środowisku płynów ustrojowych, a także ich biozgodność. 

Materiałami takimi mogą być polisulfon (PSU) i włókna 

węglowe niskomodułowe (CF), dla których dotychczaso-

we badania potwierdzają inertność PSU w środowisku 

biologicznym i wysoką biozgodność CF [1,2], dlatego też 

zastosowano je w niniejszej pracy. 

Gradient w budowie materiałów, w szczególności do za-

stosowań medycznych, ma na celu dostosowanie właściwo-

ści materiału (moduł Younga, odkształcenie, wytrzymałość) 

do właściwości naturalnej tkanki kostnej. Wytrzymałość 

odcinka szyjnego na obciążenie osiowe - rozumiana jako 

zdolność do przenoszenia obciążeń bez zniszczenia [3], 

występuje przy sile 113kG [4], co wynosi ok. 1110N. 

W pracy przedstawiono wyniki badań ultradźwiękowych i 

wytrzymałościowych w funkcji czasu inkubacji dla materiału 

z gradientem otrzymanym poprzez zmianę udziału objętoś-

ciowego włókien. 

Ponieważ krążki międzykręgowe są cały czas poddawa-

ne głównie obciążeniu ściskającemu w otoczeniu płynów 

ustrojowych, autorzy zasymulowali naturalne warunki sta-

łego obciążenia siłą P=1200N.
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Abstract

In this article strength and strain analysis of gradient 

composites with controlled change of Young’s modulus 

in simulated biological environment was presented.

Polysulfon/carbon fibers (PSU/CF) 1D composites 

with gradient of the content of PSU to CF (10, 15, 20, 

30, 40 wt% of CF), built up of 5 layers were designed 

by using FEM. After preliminary strength and strain 

tests they were incubated in Ringer’s under the static 

load P=1200 N solution for 56 days.

Ultrasonic measurements were made every 14 

days. After incubation samples mechanical strength 

was tested with the load up to 5000 N.

The obtained results show suitability of PSU/CF 

1D gradient material for spine implants because of 

well – matched Young’s modulus and deformability 

to natural human intervertebral disc. As a next step 

of the research fatigue testing analysis will be done, 

in order to obtain materials’ durability.

[Engineering of Biomaterials, 89-91, (2009), 176-179]

Introduction

Designing materials for implant applications is necessary 

to take into account their staying in increased stresses and 

aggressive environment of body fluids, and their biocompat-

ibility. The proper material  for spine implants can be PSU 

modified with low–modulus carbon fibers. Recent investiga-

tions proved inertness of PSU in biological environment as 

well as high biocompatibility of carbon fibers [1,2].

Gradient in materials’ structure, especially those for 

medical use, helps to make material’s properties (Young’s 

modulus, strain, strength) similar to natural bone tissue. 

Mechanical strength of cervical spine upon axial load – un-

derstanded as ability to hold out loads without destruction 

[3] - is 113kG load [4], or 1110N.    

In this work the results of ultrasonic and mechanical 

tests for PSU/CF gradient composites in function of in-

cubation time were presented. The gradient composites 

were obtained by change of volume fraction of fibers in 

PSU matrix. 

Because intervertebral discs are subjected mainly to 

compression in the surroundings of body liquids, the au-

thors made a simulation of the biological conditions putting 

the load of P=1200N on the material immersed in Ringer’s 

solution.

Materials and methods

Designing of biomaterials was carried out by use of  Nei-

Nastran modeling program for Windows, which made used 
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Do zaprojektowania biomateriałów wykorzystano pro-

gram NeiNastran for Windows, wykorzystujący metodę 

elementów skończonych (MES) [5].

Wykonano próbki materiałów z gradientem modułu Yo-

unga, o kształcie sześcianów o boku 10mm. Gradient został 

uzyskany poprzez zmianę udziału objętościowego włókien 

w kompozycie: 10, 15, 20, 30, 40%.

Materiały do badań zostały wykonane metodą preimpre-

gnatu z PSU o masie cząsteczkowej M=22000 wzmocnione-

go włóknem węglowym długim (CF 1D) firmy Torayca T–300, 

o właściwościach: E=230GPa, σr=3,53 GPa, d=1,76 /cm3. 

Próbki po wstępnych testach wytrzymałościowych pod-

dano działaniu stałego obciążenia siłą P=1200N w warun-

kach in vitro przez okres 56 dni. Do symulacji środowiska 

naturalnego użyto płynu Ringera. Na badanych materiałach 

wykonywano pomiary ultradźwiękowe w Pracowni Badań 

Ultradźwiękowych i Mikroskopowych WIMiC AGH co 14 

dni w trzech kierunkach, dla każdej z warstw (WYKRESY 

1–3). Po okresie przetrzymywania próbek w płynie Ringera 

wykonano próbę ściskania osiowego do 5000N przy użyciu 

maszyny wytrzymałościowej Zwick 1435 o zakresie pomia-

rowym do 5000N. 

Wyniki i dyskusja

Wstępne testy wytrzymałościowe wykazały, że granica 

plastyczności dla badanych materiałów jest osiągana przy 

działaniu siły P=9500±1414,21N. Dla porównania, pęknię-

cie elementu kostnego w badanym segmencie preparatu 

sekcyjnego występuje przy najwyższej sile P=8300N [3] 

Stąd widać, że materiał gradientowy wykonany z PSU/CF 

1D przenosi wyższe wartości obciążeń, niż obciążenia 

niszczące segmenty ruchowe kręgosłupa przebadane przez 

różnych autorów, a cytowane w pracy prof. Będzińskiego 

[3].

Odkształcenie badanych próbek przed i po inkubacji 

nie uległo zmianie i wyniosło odpowiednio: εw=8,1±0,8%, 

εi=7,1±0,6%, gdzie εw- odkształcenie wyjściowe próbek, 

εi- odkształcenie próbek po 56 dniach inkubacji. Różnice 

pomiędzy wynikami odkształceń mieszczą się w granicach 

błędu pomiaru. Otrzymane wartości odkształceń miesz-

czą się w przedziale własno-

ści granicznego wydłużenia 

względnego otrzymanych dla 

świeżego krążka międzykręgo-

wego [3], tj. 7,1±3,6%.

Przemieszczenia maksy-

malne krążka przy maksymal-

nej sile ściskającej wynoszą 

1–2mm [4], dla badanego 

materiału wartość przemiesz-

czenia wynosi 0,81±0,08mm. 

Pozwala to na wnioskowanie, 

że PSU/CF 1D jest materia-

łem, którego charakterystyka 

odkształceniowa jest dopa-

sowana do charakterystyki 

odkształceniowej krążka mię-

dzykręgowego.

Dla badanych materiałów 

wykonywano pomiary ultra-

dźwiękowe, z których widać 

wyraźnie, że prędkości prze-

chodzenia fali ultradźwiękowej 

nie uległy zmianom – różnice 

pomiędzy nimi mieszczą się w 

of finite element method FEM. [5] Samples with gradient 

of Young’s modulus having the shape of cube with 10 mm 

side dimensions were made. Gradient was obtained by 

change of volume fraction of fibers in the composite: 10, 

15, 20, 30, 40%.

Materials to investigation were made by prepreg’s method 

from PSU (mol wt M=22000) reinforced with one dimensional 

carbon fibers (CF 1D) manufactured by Torayca T – 300, CF 

properties: E=230GPa, σr=3,53GPa, d=1,76 g/cm3. 

After preliminary mechanical tests samples were im-

mersed in Ringer’s solution and exposed on static loads of 

P=1200 for 56 days. To simulate natural environment Ring-

er’s fluid was used. Ultrasonic measurements were made in 

Laboratory of Ultrasonic and Microscopy Measurements in 

AGH, Faculty of Materials Science and Ceramics, every 14 

days for each layer and in three directions, (FIG.1–3). When 

the incubation in Ringer’s fluid was finished, axial compres-

sion test was done with the loads up to 5000N. 

Results and discussion

Preliminary mechanical tests show  that the yield 

point of investigated materials is reached at loads of  

P=9500±1414,21N. To compare, cracking of bone in investi-

gated spine segment occurred at  the highest force P=8300 

N [3].  Therefore, it can be seen that gradient material made 

from PSU/CF 1D carry higher loads than spine segment 

(quoted in prof. Będziński’s work [3]).

The deformation of the investigated samples before 

and after incubation was similar, namely: εw=8,1±0,8%, 

εi=7,1±0,6%, where εw- the deformation before incubation, 

εi- the deformation after 56 incubation days. Variations 

between strain’s results are in the limits of error. Obtained 

values of strains are in the range of values which limit unit 

elongation obtained for fresh intervertebral disc [3], which 

is 7,1±3,6%.

Maximal displacements of intervertebral disc at maxi-

mum compressive force are in range 1–2mm [3], and the 

displacement for investigated material is 0,81±0,08mm. 

It allows us to conclude that PSU/CF 1D is the material, 

which deformation characteristic is well–matched to this of 

intervertebral disc.

Ultrasonic measurements were made for investigated 

WYKRES 1. Prędkości przejścia fali ultradźwiękowej w próbkach dla każdej z warstw 
w kierunku „c” (kierunek ułożenia włókien).
FIG.1. Ultrasonic waves velocity in samples for every layer in “c” direction (direction 
parallel to fibers).
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granicach błędu po-

miaru, co widać na 

WYKRESACH 1–3. 

B rak  i s t o t nych 

zmian wykazano tak-

że przy określaniu gę-

stości próbek, przed 

inkubacją gęstość wy-

niosła dw=1,26±0,02 

g/cm3, po 56 dniach 

inkubacji di=1,25±0,01 

g/cm3. Z tego wynika, 

że mikrostruktura ma-

teriału po 56 – dniowej 

inkubacji nie uległa 

zmianie (WYKRES 

4). 

Dla badanych pró-

bek przy ściskaniu 

osiowym wyjściowa 

wartość E wyniosła 

E=0,53±0,03 GPa. 

Mierzona wartość mo-

dułu Younga podczas 

ściskania osiowego po 56 

dniach przetrzymywania pró-

bek w warunkach in vitro pod 

stałym obciążeniem, wyniosła: 

E=0,50±0,04

GPa (WYKRES 5). Spa-

dek wartości modułu o 5,7% 

mieści się w granicach błędu 

pomiaru.

Wartości modułu Younga dla 

pierścienia włóknistego krążka 

międzykręgowego wynoszą 

od 0,25–0,9GPa, dla płytki 

granicznej 0,5–1GPa, dla łuku 

kręgowego 0,5–1,5GPa [3]. 

Zatem porównując te wartości 

z otrzymanymi wartościami 

modułu Younga badanych 

materiałów obserwuje się, że 

materiały badane spełniają 

kryterium dopasowania modu-

materials. They show, that 

wave velocities do not change 

much – variations in the results 

are in the limits of error, (see 

FIG.1–3). 

Samples’ density is not 

changed, before incubation 

density was dw=1,26±0,02 

g/cm3, after 56 days of incuba-

tion    i=1,25±0,01g/cm3. There 

from derive that material’s 

microstructure after 56 days 

of incubation was not changed 

(FIG.4).

For investigated samples 

by axial compression output 

E was E=0,53±0,03 GPa. 

Measured quantity of Young’s 

modulus during axial compres-

sion after 56 days incubated 

in in vitro conditions during 

static load was E=0,50±0,04 

GPa (FIG.5). Decreased value 

of Young’s modulus by 5,7% 

is contained in 

limit of error.

Y o u n g ’ s 

modulus for fi-

broform ring of 

intervertebral 

disc are in yield 

0,25–0,9GPa, 

for limit plate 

0,5–1GPa, for 

neura l  a rch 

0 ,5–1 ,5GPa 

[4] .  For  the 

c o m p a r i s o n 

t h i s  v a l u e s 

with obtained 

Young’s mod-

u lus  va lues 

of measured 

materials, it is 

observing, that 

materials ful-

fill a condition 

of  matching 

WYKRES 2. Prędkości przejścia fali ultradźwiękowej w próbkach dla każdej z warstw 
w kierunku „b” (kierunek prostopadły do ułożenia włókien).
FIG.2. Ultrasonic waves velocity in samples for every layer in “b” direction (perpen-
dicular to fibers).

WYKRES 3. Prędkości przejścia fali ultradźwiękowej w próbkach w kierunku 
„a” (kierunek prasowania).
FIG.3. Ultrasonic waves velocity in samples in “a” direction (direction of 
pressing). 

WYKRES 4. Zmiana gęstości próbek podczas inkubacji w warunkach in vitro. 
FIG.4. Change of samples’ density during incubation in in vitro conditions.



179łu Younga do pier-

ścienia włókniste-

go krążka między-

kręgowego. 

 

Wnioski

Zaprojektowa-

ny i wykonany z 

PSU/CF 1D ma-

teriał gradientowy 

przenosi wyższe 

wartości obciążeń, 

niż maksymalne 

obciążenie nisz-

czące segmenty 

ruchowe kręgosłu-

pa zbadane przez 

kilku różnych au-

torów, a cytowane 

w pracy prof. Bę-

dzińskiego [3].

Przedział własności granicznego wydłużenia względnego 

uzyskany dla świeżego krążka międzykręgowego wynosi 

7,1±3,6% [3], dla zbadanego materiału wartości odkształ-

cenia mieszczą się w tym przedziale. 

Przemieszczenie otrzymane dla kompozytu gradientowe-

go wynosi 0,81±0,08mm, co stanowi wartość porównywalną 

do przemieszczeń naturalnego krążka międzykręgowego 

(przy P=max przemieszczenie krążka zawiera się w grani-

cach 1–2mm [4]).

Wyniki pomiarów ultradźwiękowych i określenie gęstości 

po 56 dniach inkubacji w symulowanym środowisku biolo-

gicznym pod działaniem stałego obciążenia nie wykazują 

zmian mikrostrukturalnych materiału, co świadczy o jego 

podwyższonej wytrzymałości i odporności na działanie 

agresywnego środowiska płynów ustrojowych.

Niezbędne jest w dalszej kolejności określenie granicy 

wytrzymałości zmęczeniowej materiału, w celu dokładnego 

określenia jego czasu życia.
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Young’s modulus 

with fibroform ring 

of intervertebral 

disc.

Conclusions

Designed 1D 

gradient compos-

ites were made 

f r om PSU/CF. 

They carry higher 

loads than maxi-

mum loads brak-

ing spine segment 

observed by other 

authors, quoted in 

prof. Będziński’s 

work [3].

The range of 

values of relative 

elongat ion ob-

tained for fresh intervertebral disc is 7,1±3,6% [3]. Values 

obtained for the investigated material are in the same 

range.

Deformation obtained in gradient composite is 0,81±0,08 

mm, which is comparable with displacements in natural 

intervertebral disc (1–2mm at P=max [4]).

The results of ultrasonic measurements, and density after 

56 days of incubation in simulated biological environment 

under static load do not cause changes in the microstruc-

ture. It is the result of increase of strength and resistance 

to aggressive environment of body fluids.

It is necessary to define limit of fatigue strength of the 

material, in order to estimate its lifetime.
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WYKRES 5. Charakterystyka odkształceniowa badanych próbek.
FIG.5.  Strain’s characteristic of investigated samples.
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