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Szanowni Państwo,
Misją Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi jest wspieranie
rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej
nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca. Niewydolność serca na
całym świecie uważana jest za jeden z najważniejszych społecznych problemów
zdrowotnych, związanych z wysokim wskaźnikiem zachorowań i wysoką
śmiertelnością. Szacuje się, iż w Polsce żyje od 800 tysięcy do miliona chorych
z niewydolnością serca, z czego 2/3 chorych to ludzie w wieku poniżej 65 roku życia.
Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”, ustanowiony w roku 2007
a ukierunkowany na opracowanie nowych technologii mechanicznego wspomagania
serca, stanowi odpowiedź na ten stan i na oczekiwania środowiska
kardiochirurgicznego w Polsce.
W latach 2008 - 2012 realizowane były prace badawcze programu. Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii, jako Koordynator Programu, ma przyjemność oddać w Państwa ręce
monografię naukową, prezentującą technologie inżynierii materiałowej i technologie
metrologiczne opracowane w przedsięwzięciach P01 i P02 programu. Monografia jest
zbiorem artykułów naukowych przedstawiających rezultaty prac badawczych programu
w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni oraz bioinżynierii, a także
rozwiązań metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych, o potencjalnym
zastosowaniu w polskich urządzeniach wspomagających pracę serca opracowywanych
w programie w ramach przedsięwzięcia P03. Wyniki prac badawczych w zakresie
opracowania konstrukcji i wykonania badań przedklinicznych polskich systemów
wspomagania serca zostaną zaprezentowane w kolejnej monografii naukowej.
W programie finansowanym i nadzorowanym przez Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe centrum Badań i Rozwoju,
zaangażowanych było blisko 200 badaczy z 28 placówek naukowych. Rezultaty
realizacji programu zaprezentowano w dziesiątkach zagranicznych i krajowych
publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych oraz zgłoszeń patentowych.
Dziękujemy badaczom, instytucjom badawczym i finansującym za udział i cenny wkład
w realizację programu.
Mamy nadzieję, że książka, która trzymacie Państwo w rękach, okaże się dla Państwa
ciekawym i inspirującym źródłem interdyscyplinarnej wiedzy o innowacyjnych
technologiach i zaawansowanych metodach badawczych.

dr Jan Sarna
Koordynator Programu
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Informacja o programie wieloletnim „Polskie Sztuczne Serce”.
Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce” jest unikatowym przedsięwzięciem
polskiego rządu, nie tylko ze względu na tematykę, nigdy wcześniej nie podejmowaną
w tak szerokim zakresie, ale również ze względu na ilość uczestniczących w nim
partnerów oraz przyznane środki finansowe. Pierwsze prace nad sformułowaniem
założeń do programu rozpoczęto jeszcze w 2005 roku z inicjatywy prof. Zbigniewa
Religi. Opracowano dokument programu, który w marcu 2007r przyjęty został do
i
realizacji na mocy uchwały Rady Ministrów . W tym samym roku Minister Zdrowia oraz
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako realizatorzy programu wskazani
w uchwale, podpisali porozumienie w sprawie jego realizacji. Powołano Radę
Programu oraz Zespół Specjalistyczny dla oceny ofert wykonawców na realizację
poszczególnych zadań programu. W grudniu 2007r. wyłoniono koordynatora programu
– Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz podpisano pierwsze umowy na
realizację zadań wdrożeniowych z Instytutem Kardiologii w Warszawie. Realizacja
całego przedsięwzięcia została rozpoczęta.
Głównym celem programu było opracowanie konstrukcji rodziny polskich protez serca
oraz rozwój klinicznego stosowania tych protez w leczeniu pacjentów z krytyczną
niewydolnością serca. Dla potrzeb realizacji tego celu jak również dla kontynuowania
tak rozpoczętego kierunku badawczego w Polsce, zaplanowano utworzenie
wysokospecjalistycznej platformy badawczo-technologicznej i klinicznej.
Program składa się z pięciu bloków tematycznych, ujętych w postaci przedsięwzięć,
składających się łącznie z 29 zadań. Trzy pierwsze przedsięwzięcia tworzą część
badawczą programu, dwa pozostałe – część wdrożeniową. Do realizacji zadań
badawczych lub ich etapów, w charakterze wykonawców lub współwykonawców
badań, przystąpiły 23 instytucje naukowo-badawcze.
PRZEDSIĘWZIĘCIA PROGRAMU WIELOLETNIEGO „POLSKIE SZTUCZNE SERCE”
NUMER TYTUŁ
Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni
P01
i bioinżynierii dla potrzeb protez serca.
Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych
P02
i teleinformatycznych dla potrzeb protez serca.
P03
Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca.
Wprowadzenie do stosowania klinicznego metod leczenia niewydolności
P04
serca z wykorzystaniem polskich protez serca.
Utworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo –
P05
technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych
i rozwojowych w zakresie protez serca.
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WYKONAWCY I WSPÓŁWYKONAWCY ZADAŃ BADAWCZYCH
INSTYTUCJA

KIEROWNIK ZADANIA / ETAPU

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
w Krakowie

prof. dr hab. inż. Bogusław Major

Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

dr. Bogusław Rajchel

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

Zakład Biofizyki, Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Łódzka,

prof. dr hab. inż. Bogusław Walkowiak

Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Inżynierii
Materiałowej Politechnika Łódzka,

prof. dr hab. inż. Stanisław Mitura

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Tomasz Ciach

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
PAN w Zabrzu

prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej AGH

prof. dr hab. inż. Jan Kusiński

Instytut Optoelektroniki WAT W Warszawie

dr inż. Waldemar Mróz

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
w Łodzi

dr inż. Antoni Niekraszewicz

Instytut Odlewnictwa w Krakowie

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

prof. dr hab. Elżbieta Czarnowska

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

prof. dr hab. Marek Sanak

Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
w Zabrzu
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie
Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
w Gliwicach
Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki
Warszawskiej
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej AGH w Krakowie
Cetrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechniki Warszawskiej
Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki
łódzkiej
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Dwa pierwsze przedsięwzięcia ukierunkowano na opracowanie technologii w zakresie
materiałowym i metrologiczno-informatycznym, które mogłyby znaleźć zastosowanie
w konstrukcjach protez serca, którym zadedykowano sześć zadań przedsięwzięcia P03.
Ideą programu było, aby konstrukcje protez serca, opracowane w ramach tego
przedsięwzięcia, były podstawą dla realizacji przedsięwzięcia P04, którego celem było
wdrożenie do praktyki klinicznej metod leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem
tych protez oraz optymalizacja tych metod. Zadania związane z organizacją współpracy
pomiędzy partnerami projektu oraz tworzeniem polskiej bazy aplikacji klinicznych
protez serca, zgrupowano w przedsięwzięciu P05.
Przedsięwzięcie P01 poświęcone zostało badaniom z dziedziny inżynierii materiałowej
i bioinżynierii. Rezultatem jego realizacji jest szereg technologii, pozwalających na
zmodyfikowanie powierzchni materiałów konstrukcyjnych protez serca w aspekcie
ograniczenia ryzyka związanego z wykrzepianiem krwi w kontakcie z protezą.
Opracowano technologie nanoszenia atrombogennych warstw na bazie węgla i tytanu
oraz warstw polimerowych na powierzchnię poliuretanu, technologie nanoszenia
warstw poślizgowych dla układu wielowarstwowej, elastycznej membrany protezy
pneumatycznej, technologie uszczelniania poliestrowych protez naczyniowych, jako
elementów służących do podłączania protezy serca do układu naczyniowego.
Szczególnie interesującym tematem, który znalazł swoją kontynuację w postaci
odrębnego projektu w ramach programu badań stosowanych, okazała się technologia
wytwarzania nowego polimeru jako surowca dedykowanego do produkcji elementów
protez serca. W innych projektach kontynuowane są również prace nad oryginalnymi
metodami obróbki jarzeniowej tytanu i stopów tytanu w aspekcie wytwarzania
dyfuzyjnych warstw atrombogennych na elementach protez. Ponadto zaproponowano
szereg
metod badawczych dla oceny
biokompatybilności materiałów
wykorzystywanych w konstrukcjach protez oraz samych protez. W przedsięwzięcie
zaangażowano najnowocześniejszą w Polsce aparaturę do realizacji procesów obróbki
powierzchniowej, techniki laserowe, jonowe, jarzeniowe i chemiczne oraz
zaawansowane metody diagnostyczne w zakresie obrazowania mikroskopowego
i spektroskopowego.
Obszarem działania dla przedsięwzięcia P02 była metrologia, sterowanie
i komputerowe wspomaganie projektowania protez serca. W tym przedsięwzięciu
opracowano 6 metod nieinwazyjnego pomiaru parametrów biologicznych związanych
z pracą protezy serca, możliwych do zaimplementowania w systemach sterowania
pracą protezy serca. Zbudowano modele układów bezprzewodowego zasilania
i transmisji sygnałów sterujących całkowicie wszczepialnej protezy serca.
Zaproponowano zaawansowany system zdalnego monitorowania pacjentów leczonych

7

Informacja o programie wieloletnim „Polskie Sztuczne Serce”

z wykorzystaniem mechanicznego wspomagania serca, pozwalający na pozyskiwanie
danych ze sterowników protez za pośrednictwem systemów telemetrycznych, ich
analizę i gromadzenie w bazach danych oraz sposób wykrywania potencjalnych
uszkodzeń i stanów nieprawidłowej pracy wszczepialnej protezy serca na podstawie
zdefiniowanej grupy sygnałów pomiarowych.
Celem przedsięwzięcia P03 było opracowanie konstrukcji rodziny systemów
wspomagania serca. W jej skład weszły dwie pulsacyjne pompy wspomagania serca:
pozaustrojowa Religa Heart EXT oraz wszczepialna Religa Heart IMPL, wraz ze
sterownikami w wersji szpitalnej (seria 402) oraz przenośnej (seria 501). W trakcie
realizacji programu dokonano integracji tych dwóch urządzeń, opracowując
konstrukcję modułowego sterownika Religa Heart DUO. W dziedzinie miniaturowych
pomp o przepływie ciągłym, opracowano konstrukcje dwóch pomp wszczepialnych:
osiowej i odśrodkowej.
Monografia, którą trzymają Państwo w rękach, poświęcona jest przedsięwzięciom P01
oraz P02. Zawarte w niej artykuły prezentują wyniki prac, zrealizowanych przez
poszczególne zespoły badawcze. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ich dorobkiem.
Redakcja.

i

Uchwała Rady Ministrów Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 w sprawie ustanowienia Programu
Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" , Uchwała Rady Ministrów
nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu
Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".
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Procesy azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego
stopu tytanu Ti6Al4V w aspekcie zastosowania
na implanty kardiologiczne
Tadeusz Wierzchoń1, Elżbieta Czarnowska2, Agnieszka Sowińska2,
Tomasz Borowski1, Maciej Ossowski1
1

Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, 2Zakład Patologii,
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Praca realizowana w ramach zadania badawczego pt:
„Opracowanie technologii kształtowania właściwości stopów tytanu i stali
wysokostopowych w aspekcie zastosowań w konstrukcjach protez serca”
Kierownik zadania:
prof.dr hab.inż.Tadeusz Wierzchoń
Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

1. Wstęp
Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowania w medycynie. Z uwagi na swoje
dobre właściwości mechaniczne, wysoką odporność korozyjną, niską gęstość,
stosunkowo dobrą biozgodność stosowane są m.in. na implanty kardiologiczne takie
jak: stenty, pompy wirnikowe, pierścienie zastawek serca [1,2]. Chociaż rozwój tych
implantów i urządzeń znacząco poprawił terapię u chorych z niewydolnością serca, to
jednak ich stosowanie nadal niesie ryzyko komplikacji związanych głównie
z wykrzepianiem krwi w kontakcie z powierzchnią materiału. Dlatego pacjenci muszą
przyjmować leki anty- koagulacyjne, a stenty są pokrywane np. resorbowalnymi
polimerami uwalniającymi leki ograniczające ten proces. Obserwacje kliniczne stentów
uwalniających leki wskazują, że niekorzystnym efektem ich stosowania jest jednak
wzmożona migracja i proliferacja komórek mięśni gładkich ściany naczynia oraz
ograniczona regeneracja i funkcja śródbłonka, co często prowadzi do reakcji zapalnej
w ścianie naczyń krwionośnych [3-5]. Stąd też w ostatnim okresie prowadzone są
w szerokim zakresie prace ukierunkowane na modyfikację powierzchni tytanu i jego
stopów w aspekcie zastosowań na implanty kardiologiczne poprzez zastosowanie
różnych technik inżynierii powierzchni umożliwiających wytworzenie powłok
i dyfuzyjnych warstw wierzchnich typu: węglik krzemu – SiC, nanokrystaliczny diament
(NCD), powłoki diamentopodobne (DLC), tlenek tytanu, azotek tytanu, węglik tytanu
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przede wszystkim w aspekcie ograniczenia lub eliminacji wykrzepiania krwi oraz
zwiększenia adhezji i proliferacji śródbłonków [6-13]. Badania te wskazują, że
wytworzone warstwy powierzchniowe zmniejszają interakcję implantów ze ściankami
naczyń i komórkami krwi oraz, że zachodzi konieczność opracowania metod, które
umożliwiłyby wytworzenie warstw o charakterze dyfuzyjnym, charakteryzujących się
dobrą przyczepnością do podłoża, o precyzyjnej kontroli wymiarów obrabianych detali
oraz stwarzających możliwości ich wytwarzania na wyrobach o skomplikowanych
kształtach z zachowaniem ich jednorodnej struktury, składu chemicznego i fazowego,
grubości, topografii powierzchni, stanu naprężeń własnych, które to cechy mają
podstawowy wpływ na właściwości biologiczne [7,14].
Dane literaturowe [3,15] wskazują ponadto, że materiały o strukturze
nanokrystalicznej ograniczające wykrzepianie krwi należą do perspektywicznych
implantów kardiologicznych. Procesy obróbek jarzeniowych zarówno na potencjale
plazmy, jak i potencjale katody stwarzają możliwość wytworzenia warstw
powierzchniowych o charakterze dyfuzyjnym z zewnętrzną strefą nanokrystalicznego
azotku tytanu – TiN, względnie tlenku tytanu – TiO2 (rutylu) [16-24].
W świetle najnowszych badań wydaje się, że perspektywicznym hemozgodnym
materiałem jest tlenek tytanu – TiO2 (rutyl). Większość aktualnie prowadzonych badań
hemozgodności tlenku tytanu dotyczy warstw wytwarzanych na podłożu z poliuretanu,
czy też pirolitycznego węgla. Badania hemozgodności warstw tlenkowych
wytwarzanych na podłożu krzemowym wykazały lepszą ich biozgodność w kontakcie
z komórkami śródbłonków oraz właściwości antyadhezyjne dla płytek krwi
w przypadku warstw o strukturze krystalicznej w porównaniu do warstw o strukturze
amorficznej [12,22]. Natomiast w przypadku tlenków obecnych na tytanie i jego
stopach wiadomo, że ich grubość jest kluczowa dla biozgodności z krwią, bowiem na
grubszych warstwach powyżej 100 nm, albumina odkłada się w większym stopniu niż
fibrynogen, co zmniejsza adhezję płytek krwi i ich aktywację [25]. Wiadomo również, że
mikrostruktura warstwy tlenkowej wpływa na interakcję powierzchni materiału
z krwią. Wśród tlenków tytanu (TiO, TiO 2, Ti2O3, Ti3O5) najczęściej występuje TiO2,
w postaci amorficznej lub krystalicznej jako rutyl, anataz lub brukit. Badania wykazały,
że rutyl o strukturze tetragonalnej - najbardziej termodynamicznie stabilna forma
tlenku tytanu - jest jednocześnie najbardziej hemozgodny [26,27]. Szuka się więc
różnych sposobów modyfikacji warstw tlenkowych, np. poprzez domieszkowanie
warstwy TiO2 wytwarzanej metodą magnetronową (RF-magnetron sputtering)
tlenkiem lantanu (La2O3), co w znaczący sposób zwiększa hemozgodność tych warstw
oraz ogranicza wykrzepianie krwi [28]. Podejmowane są również próby stworzenia
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warstwy składającej się z mieszaniny typu TiO 2/TiN na pirolitycznym węglu metodą
implantacji jonów [12]. Warstwa taka charakteryzuje się bardzo dobrą
hemozgodnością, tj. mniejszą ilością zaadherowanych płytek krwi oraz ograniczeniem
tworzenia się agregatów płytkowych.
Perspektywicznymi metodami modyfikacji właściwości tytanu i jego stopów dla
poprawienia hemozgodności biomateriałów są obróbki w warunkach wyładowania
jarzeniowego, tj. procesy azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego. W tych
procesach, można wytworzyć warstwy typu TiN+Ti 2N+αTi(N) i TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N)
o charakterze dyfuzyjnym na detalach o skomplikowanych kształtach w temperaturze
rzędu poniżej 700 °C, a więc bez znaczących zmian mikrostruktury podłoża [14,17,23].
Warstwa tlenku tytanu tworzy się w procesie tlenoazotowania w wyniku utleniania
w warunkach wyładowania jarzeniowego nanokrystalicznego azotku tytanu TiN –
zewnętrznej strefy warstwy azotowanej TiN+Ti2N+αTi(N). Tlenek tytanu (rutyl) ma
strukturę nanokrystaliczną, a jego grubość, skład chemiczny i topografia powierzchni
kontrolowana jest warunkami procesu utleniania jarzeniowego [14,18]. Cechy
wytworzonych warstw kształtują hemozgodność, ograniczają trombogenność stopu
tytanu, co zostało wykazane w badaniach warstw próbek sterylizowanych dwoma
sposobami: plazmowo (w atmosferze nadtlenku wodoru – H2O2) oraz gazowo (w tlenku
etylenu – C2H4O) w kontakcie z ludzkim wysokopłytkowym osoczem (PRP). [14, 23, 33]
Jednocześnie badania te pozwoliły na dobór sposobu sterylizacji materiałów z warstwą
azotku tytanu i tlenku tytanu na powierzchni.

2. Charakterystyka warstw azotowanych jarzeniowo na potencjale plazmy
oraz na potencjale katody wytworzonych na stopie tytanu
Warstwy typu TiN+Ti2N+αTi(N) o grubości około 6-8 μm (strefa azotków TiN+Ti2N
ok. 2 μm) wytwarzano w temperaturze 700 °C, w czasie 4 h, przy ciśnieniu w komorze
roboczej 2 mbar w atmosferze czystego azotu (99,99%). Zastosowanie metody z tzw.
aktywnym ekranem (azotowanie na potencjale plazmy) ma na celu wyeliminowanie
zjawiska rozpylania katodowego zachodzącego w tradycyjnej metodzie obróbki
jarzeniowej, co zapewnia zachowanie dużej gładkości powierzchni obrabianych detali
(np. powierzchnie polerowane) oraz uzyskiwanie równomiernej grubości warstw na
detalach o skomplikowanych kształtach zwłaszcza o małych wymiarach [29,30], gdzie
tzw. efekt krawędziowy może stanowić duży udział procentowy powierzchni
obrabianych detali (rys. 1).
Porównując grubość strefy azotków tytanu TiN+Ti2N uzyskanej w procesie azotowania
jarzeniowego na potencjale plazmy (1,5 m) z uzyskanymi w tradycyjnym procesie
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azotowania jarzeniowego, tj. na potencjale katody (2,5 m) należy stwierdzić, że
warstwy wytworzone w potencjale plazmy wykazują się o około 30% mniejszą
grubością. Mikrostruktury wytworzonych warstw w procesach na potencjale plazmy
oraz katody przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 1. Schemat komory roboczej urządzenia do obróbek jarzeniowych umożliwiających
realizację procesów na potencjale katody i w obszarze plazmy
Analiza składu fazowego wykazała w wytworzonych warstwach zarówno na potencjale
katody , jak i w obszarze plazmy obecność azotków tytanu typu TiN i Ti 2N oraz fazę αTi
o zwiększonym parametrze sieci (rys. 3). Dla stopu tytanu Ti6Al4V parametry sieci fazy
αTi wynosiły: a,b = 0,292 nm, c = 0,468 nm, zaś po procesach azotowania wskutek
dyfuzji azotu (rys. 4) uległy zmianie kolejno na potencjale plazmy na: a,b = 0,294 nm
i c = 0,472 nm, a po procesie azotowania na potencjale katody na: a,b = 0,295 nm,
c = 0,473 nm. Warstwy typu TiN+Ti2N+αTi(N) wytworzone w tradycyjnym azotowaniu
jarzeniowym charakteryzują się nieznacznie większą grubością. Z przeprowadzonej
analizy fazowej i porównania zapisów widm dyfrakcyjnych można stwierdzić, że wzrost
grubości strefy azotków tytanu związany jest z większą zawartością fazy azotku tytanu Ti2N. Objętościowy udział azotku tytanu - TiN w tych warstwach jest zbliżony w obu
procesach.
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środek próbki

krawędź próbki

A)

2 μm

2 μm

B)

2 μm

2 μm

Rys. 2. Mikrostruktura warstw azotowanych wytworzonych na stopie tytanu
Ti6Al4V w procesach azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy (A)
oraz na potencjale katody (B)
Stosunek intensywności pików charakterystycznych dla azotku tytanu - TiN w obydwu
przypadkach jest jednak inny. Azotek tytanu - TiN wytworzony w procesie azotowania
jarzeniowego na potencjale plazmy zbliżony jest do stechiometrycznego, w przypadku
zaś wytworzonego na potencjale katody zauważalny jest charakterystyczny selektywny
wzrost intensywności jednego z pików (rys. 3), świadczący o jego steksturowaniu. Jak
wynika z rys. 4 zawartość azotu w tej warstwie jest na poziomie 30% wag., tj. 47% at.
Wynika to z wpływu zjawiska rozpylania katodowego zachodzącego w trakcie
nagrzewania stopu tytanu do temperatury procesu azotowania, w wyniku którego
tworzą się defekty struktury krystalicznej w strefie powierzchniowej obrabianego
detalu oraz następuje rozwinięcie powierzchni w skali nanometrycznej, co ma wpływ
na procesy warunkujące tworzenie się azotków tytanu tj. chemisorpcji i dyfuzji azotu,
oraz ich mikrostrukturę [17,18,20].
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Rys. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie warstw azotowanych wytworzonych na stopie
tytanu w procesach azotowania jarzeniowego na potencjale plazmy (PP)
i potencjale katody (PK)

Rys. 4. Rozkład azotu, tytanu, aluminium i wanadu w warstwie azotowanej typu
TiN+Ti2N+αTi(N) wytworzonej na potencjale katody na stopie tytanu Ti6Al4V
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A)

2 μm

B)

Rys. 5. Schemat budowy warstwy powierzchniowej wytworzonej w procesie
azotowania jarzeniowego stopu tytanu (A) oraz mikrostruktura warstwy (B)
Tabela 1. Parametry chropowatości powierzchni warstw azotowanych wytworzonych
na stopie tytanu Ti6Al4V oraz w procesach azotowania jarzeniowego na potencjale
plazmy (PP) i katody (PK)

Parametr [m]

obszar

Ti6Al4V
stan
wyjściowy

PP

PK

środek

0.031

0.103

0.369

krawędź

0.049

0.102

0.468

środek

0.040

0.135

0.479

krawędź

0.054

0.134

0.636

środek

0.434

2.24

4.94

krawędź

0.681

2.44

10.86

Ra

Rq

Rz

Ra - Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej, Rq - średnie
kwadratowe odchylenie profilu od linii średniej wzdłuż odcinka pomiarowego lub
elementarnego, Rz - Średnia arytmetyczna wysokość pięciu najwyższych wzniesień
ponad linię średnią pomniejszona o średnią pięciu najniższych wgłębień poniżej linii
średniej

15

Procesy azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego stopu tytanu Ti6Al4V
w aspekcie zastosowania na implanty kardiologiczne

A)

B)

C)

Rys. 6. Obrazy topografii powierzchni wykonane przy użyciu profilometru optycznego
dla stopu tytanu (A) oraz warstw azotowanych na potencjale plazmy (B) i katody (C)
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Na rys. 5 przedstawiono schemat budowy warstwy azotowanej wytworzonej
w warunkach wyładowania jarzeniowego. Różnice wynikające z zastosowanego
sposobu azotowania jarzeniowego stopu tytanu zaobserwowano również
w wartościach parametrów chropowatości powierzchni wytworzonych warstw
azotowanych. Pomiary chropowatości ze środka oraz krawędzi obrabianych próbek
mm wykazują znacznie mniejszy wzrost parametrów Ra oraz Rq na
powierzchniach warstw TiN+Ti2N+αTi(N) wytwarzanych na potencjale plazmy, niż po
tradycyjnym azotowaniu jarzeniowym (potencjał katody) (tabela 1, rys. 6).
Nie zaobserwowano różnic w morfologii warstwy tworzącej się na środku i na krawędzi
badanych próbek w przypadku obróbki na potencjale plazmy (rys. 7A), co ma miejsce
w przypadku warstw wytworzonych w procesie azotowania jarzeniowego na
potencjale katody (rys. 7B).

środek próbki

A)

B)

krawędź próbki

10 μm

10 μm

10 μm

10 μm

Rys. 7. Morfologia powierzchni warstw azotowanych wytworzonych na stopie tytanu
w procesie azotowania na potencjale plazmy (A) i potencjale katody (B)
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Na rysunku 8 przedstawiono obrazy z mikroskopu sił atomowych warstw azotowanych
w obszarze plazmy i na potencjale katody. Na mikrotopografiach można zaobserwować
większe rozwinięcie powierzchni warstw azotowanych tradycyjną metodą (potencjał
katody) - rys. 8B - w porównaniu do azotowania na potencjale plazmy (rys. 8A).
Azotowanie jarzeniowe zarówno w obszarze plazmy, jak i na potencjale katody,
gwarantuje również wytwarzanie powierzchniowych warstw azotku tytanu - TiN
o charakterze nanokrystalicznym (rys. 8) [11,17,31].
Zjawisko rozpylania katodowego zachodzące w trakcie azotowania jarzeniowego
metodą konwencjonalną w temperaturze rzędu 700 °C (potencjał katody) wpływa
również na większe zróżnicowanie składu chemicznego warstw (tabela 2). Zawartość
azotu w wytworzonych warstwach na krawędzi jest w przypadku obróbki na potencjale
katody mniejsza niż na środku badanej próbki (tabela. 2).

obszar plazmy

potencjał katody

A)

B)
Rys. 8. Obrazy AFM warstw azotowanych na stopie tytanu w obszarze plazmy i katody:
(A) obraz 3D - 10x10μm, (B) obraz 3D - 1x1μm
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Wytworzenie warstw azotowanych typu TiN+Ti2N+αTi(N) wpłynęło na wzrost
twardości powierzchniowej obrobionego stopu tytanu. W przypadku procesu
azotowania jarzeniowego na potencjale plazmy twardość na środku i brzegu próbki są
podobne (1175HV0,05). Większą twardość uzyskano w procesie azotowania
jarzeniowego na potencjale katody (1210HV0,05) z wyraźnie większą twardością
zaobserwowaną na brzegu próbki (1260HV0,05) (rys. 9), co jest efektem nieznacznie
większej grubości strefy tworzących się azotków tytanu [19].
Tabela 2. Skład chemiczny warstw azotowanych wytworzonych w procesach
azotowania jarzeniowego na potencjale plazmy oraz katody mierzony na powierzchni
warstwy
Skład chemiczny [% at.]
PP
PK

Pierwiastki
N

Al

Ti

środek

30.3

33.7

krawędź

30.3

28.5

środek

1.4

0.4

krawędź

2.3

0.5

środek

68.3

65.8

krawędź

67.3

71

Badania odporności na zużycie przez tarcie wykonane metodą „trzy wałeczki – stożek”
zgodnie z PN-83/H-04302 wykazały, że warstwy wytworzone w obszarze plazmy i na
potencjale katody charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie przez tarcie
w porównaniu stopu Ti6Al4V, który w pierwszych minutach testu ulega zatarciu
(rys. 10).
Na rysunku 11 przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej (metodą
spektroskopii impedancyjnej) w roztworze Ringera, w temperaturze 37 ºC stopu tytanu
Ti6Al4V i warstw azotowanych typu TiN+Ti2N+αTi(N) wytworzonych na potencjale
katody (PK) i w obszarze plazmy (PP).
Największą wartością modułu impedancji charakteryzuje się stop tytanu
w stanie wyjściowym. Zewnętrzna strefa warstwy azotowanej – azotek tytanu (TiN)
bez względu na sposób wytworzenia ma podobną wartość modułu impedancji.
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Rys. 9. Wyniki pomiarów mikrotwardości powierzchniowej stopu tytanu (SW) oraz
warstw azotowanych wytworzonych w procesach azotowania jarzeniowego na
potencjale plazmy (PP) oraz katody (PK).

Rys. 10. Zużycie liniowe stopu tytanu bez i z warstwami azotowanymi w obszarze
plazmy (TiN PP) i na potencjale katody (TiN PK) przy nacisku jednostkowym 400MPa
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Maksymalna wartość kąta fazowego jest najwyższa dla stopu tytanu Ti6Al4V
-1,5
1,5
i występuje w szerokim zakresie częstotliwości (10 – 10 Hz). Również dla warstwy
azotku tytanu, wytworzonej w obszarze plazmy, występuje jedna maksymalna wartość
kąta fazowego. Niemniej jest ona niższa w porównaniu do materiału w stanie
0
0,5
wyjściowym i występuje w węższym zakresie częstotliwości (10 – 10 Hz). Dla azotku
tytanu, wytworzonego na potencjale katody, widmo kąta fazowego charakteryzuje się
dwoma maksymalnymi wartościami (wyższymi jednak w porównaniu do azotku tytanu
0,75
1,5
-1,25
-2
z obszaru plazmy) w zakresach częstotliwości: 10
– 10 Hz i 10
– 10 Hz.
Istnienie dwóch stałych czasowych można powiązać ze znacznym rozwinięciem
powierzchni azotku tytanu wytworzonego na potencjale katody w stosunku do azotku
tytanu wytworzonego w obszarze plazmy (tabela 2).

Rys. 11. Widma Bodego, wyznaczone metodą spektroskopii impedancyjnej, stopu
tytanu Ti6Al4V oraz warstw azotowanych wytworzonych w obszarze plazmy (PP) oraz
na potencjale katody (PK) (roztwór Ringera, 37 ºC)
W tabeli 3 przedstawiono parametry elektrochemiczne otrzymane z analizy widm
spektroskopii impedancyjnej. Warstwa azotowana TiN+Ti 2N+αTi(N) wytworzona
w obszarze plazmy (TiN PP) charakteryzuje się niższym o rząd wielkości oporem
przeniesienia ładunku przez warstwę podwójną przy porównywalnej wartości
pojemności w porównaniu do stopu tytanu w stanie wyjściowym. Warstwa azotowana
wytworzona na potencjale katody (TiN PK) charakteryzuje się dwoma procesami
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elektrochemicznymi w zbliżonych pojemnościach, o rząd wielkości wyższych od
pojemności materiału w stanie wyjściowym. Opór przeniesienia ładunku dla drugiego
procesu elektrochemicznego jest zbliżony do oporu stopu tytanu Ti6Al4V (tabela 3).
Na rysunku 12 przedstawione są wyniki badań odporności korozyjnej wykonane
metodą potencjodynamiczną w roztworze Ringera w temperaturze 37 ºC stopu tytanu
Ti6Al4V i warstw azotowanych wytworzonych na potencjale katody (TiN PK)
i w obszarze plazmy (TiN PP). Na podstawie tych badań wyliczono metodą Tafela
wartości potencjałów korozyjnych i gęstości prądów korozji, a metodą Sterna –
wartości oporów polaryzacji (tabela 4).
Tabela 3. Charakterystyczne wartości elektrochemiczne stopu tytanu Ti6Al4V oraz
warstw azotowanych wytworzonych w obszarze plazmy (PP) oraz na potencjale katody
(PK) (roztwór Ringera, 37 ºC) otrzymane z analizy widm spektroskopii impedancyjnej

Materiał badany

Parametr
elektrochemiczny

Środowisko

1 proces elektrochemiczny

2 proces elektrochemiczny

2

2,19E+01

---

4,64E+06

C [F/cm ]

2

---

---

5,27E-06

n

---

---

0,9

2

3,62E+01

---

1,32E+05

C [F/cm ]

2

---

---

9,22E-06

n

---

---

0,82

2

1,75E+01

2,11E+02

2,07E+06

C [F/cm ]

2

---

3,04E-05

1,84E-05

n

---

0,98

0,84

R [cm ]
Ti6Al4V stan
wyjściowy

TiN+Ti2N+αTi(N)
(potencjał
plazmy)
TiN PP

TiN+Ti2N+αTi(N)
(potencjał
katody)
TiN PK

R [cm ]

R [cm ]

Azotowanie jarzeniowe zwiększa wartość gęstości prądu korozji o ok. rząd wielkości,
bez względu na sposób prowadzenia obróbki jarzeniowej. Przebieg krzywych
polaryzacji w zakresie anodowym jest podobny dla obydwu warstw azotowanych do
potencjału ok. 1750 mV. Powyżej tej wartości potencjału azotek tytanu wytworzony
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w obszarze plazmy wykazuje wyraźne obniżenie gęstości prądów do wartości
charakterystycznych dla stopu tytanu w stanie wyjściowym. Obydwie warstwy azotku
tytanu zwiększają potencjał korozyjny w stosunku do materiału w stanie wyjściowym,
przy czym najwyższym potencjałem korozyjnym charakteryzuje się warstwa azotowana
wytworzona na potencjale katody (-182 mV) w stosunku do stopu tytanu Ti6Al4V
(-300 mV) [32].
Najniższą wartość oporu polaryzacji dla warstwy azotowanej wytworzonej na
potencjale katody, można tłumaczyć znacznym rozwinięciem powierzchni zewnętrznej
strefy warstwy – azotku tytanu (TiN) – tabela 2 [32].

Rysunek 12. Krzywe polaryzacji stopu tytanu Ti6Al4V oraz warstw azotowanych
wytworzonych w obszarze plazmy (TiN PP) oraz na potencjale katody (TiN PK)
w roztworze Ringera w temperaturze 37 ºC
Podkreślić należy, że zaletą procesów azotowania jarzeniowego realizowanych
w obszarze plazmy jest ograniczony wpływ na topografię powierzchni obrabianych
detali i możliwość zachowania ich wysokiej gładkości [29, 30]. Opracowana metoda
azotowania może więc z powodzeniem być stosowana do obróbki detali o bardzo
skomplikowanych kształtach z zachowaniem jednorodnej grubości warstwy i topografii
powierzchni. Z kolei procesy azotowania jarzeniowego na potencjale katody dają dużo
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większe możliwości kształtowania topografii i morfologii powierzchni warstw
azotowanych. Są to procesy
uzupełniające się, stosowane w zależności od
przeznaczenia obrabianych detali szczególnie w przypadku obróbki implantów
o różnym przeznaczeniu. Proces azotowania realizowany na potencjale plazmy został
zastosowany m.in. w obróbce pierścieni zastawki sztucznego serca w aspekcie poprawy
ich właściwości antytrombogennych, a opracowana technologia jest przedmiotem
zgłoszenia patentowego [33].
Tabela 4. Parametry elektrochemiczne stopu tytanu Ti6Al4V oraz warstw azotowanych
wytworzonych w obszarze plazmy (TiN PP) oraz na potencjale katody (TiN PK)
wyznaczone metodą potencjodynamiczną

Materiał badany

Potencjał
korozyjny
[mV]

Gęstość prądu
korozji
2
[μA/cm ]

Opór polaryzacji
2
[Mcm ]

Ti6Al4V
stan wyjściowy

-300

0,008

3,14

-240

0,034

1,33

-182

0,037

0,71

TiN+Ti2N+αTi(N)
(potencjał plazmy)
TiN PP
TiN+Ti2N+αTi(N)
(potencjał katody)
TiN PK

3. Charakterystyka warstw tlenoazotowanych jarzeniowo wytworzonych
na stopie tytanu
W procesie tlenoazotowania jarzeniowego wytworzono warstwy dyfuzyjne na stopie
tytanu Ti6Al4V. Proces hybrydowy tlenoazotowania łączący azotowanie jarzeniowe
w atmosferze czystego azotu (N2) w temperaturze 680 °C przez 4 godz. (p=3 mbar),
z utlenianiem jarzeniowym w temperaturze 710°C przez 30 min. w atmosferze
powietrza (4% obj.) [14].
Strefy związków TiO2+TiN+Ti2N posiada grubość około 2,5 μm (rys. 13A), a zewnętrzna
strefa tlenku tytanu ma grubość rzędu 400 nm i strukturę nanokrystalicznego rutylu
[17]. Twardość warstwy wynosi około 880 HV0,05. Schemat budowy warstwy
przedstawiono na rys. 14.
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A)

2.5 μm

B)

10 μm

Rys. 13. Mikrostruktura warstwy TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N) na stopie tytanu Ti6Al4V
na przekroju poprzecznym (A) oraz wygląd powierzchni warstwy (B)
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A)

B)

10 μm

Rys. 14. Schemat budowy warstwy otrzymanej w procesie tlenoazotowania
jarzeniowego stopu tytanu Ti6Al4V (A) oraz jej mikrostruktura (B)
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A)

B)

Rys. 15. Topografia powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V (A) oraz warstwy
tlenoazotowanej jarzeniowo - TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N) (B)
Warstwy tlenoazotowane posiadają jednorodną topografię powierzchni (rys. 15B) oraz
chropowatość Ra rzędu 0,67μm (tab. 5). Warstwa tlenoazotowana charakteryzuje się
rozwiniętą powierzchnię w skali mikrometrycznej (rys. 16).
Warstwy tlenoazotowane, podobnie jak azotowane jarzeniowo, mają dyfuzyjny
charakter, a więc charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża. Zawartość
pierwiastków mierzona od powierzchni jest następująca: 0,5 % wag. (1 % at.) azotu,
33,3 % wag. (59,3 % at.) tlenu i 65,2 % wag. (38,7 % at.) tytanu. Analiza rentgenowska
potwierdziła obecność fazy TiO2 w warstwie wierzchniej.
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Tabela 5. Parametry stereometryczne warstw tlenoazotowanych oraz stopu tytanu
Parametr
[m]

Ti6Al4V

Warstwa TiO2

Ra

0,035

0,673

Rq

0,045

0,886

Rz

0,363

8,19

Ra - Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej, Rq - średnie
kwadratowe odchylenie profilu od linii średniej wzdłuż odcinka pomiarowego lub
elementarnego, Rz - Średnia arytmetyczna wysokość pięciu najwyższych wzniesień
ponad linię średnią pomniejszona o średnią pięciu najniższych wgłębień poniżej linii
średniej
Wykazano, że tlenek tytanu TiO 2 posiadał strukturę tetragonalną (parametry sieci
a,b=0,459 nm, c=0,296 nm) (rys. 17). Także zidentyfikowano obecność heksagonalnej
fazy αTi(N), która stanowiła dyfuzyjną strefę wytworzoną pod azotkami tytanu –
TiN+Ti2N. W wyniku azotowania parametry sieci fazy αTi stopu tytanu uległy zmianie.
Dla stanu wyjściowego wynosiły one: a,b=0,292 nm, c=0,468 nm, a dla strefy dyfuzyjnej
αTi(N) odpowiednio: a,b=0,295 nm, c=0,473 nm. Dyfuzja azotu do fazy αTi
spowodowała rozszerzenie sieci, co uwidacznia przesunięcie pików dla tej fazy.
Na dyfraktogramie występują piki o znacznej intensywności od tetragonalnej fazy Ti 2N.
Zaobserwowano również piki o niewielkiej intensywności od fazy TiN, co jest dowodem
na to, że tylko część warstwy TiN uległa utlenianiu jarzeniowemu.
Warstwy TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N) w teście „trzy wałeczki-klocek” przy naciskach
jednostkowych 200 i 400 MPa charakteryzują się dobrą odpornością na zużycie przez
tarcie (rys. 18). Zużycie liniowe po 100 minutach testu warstw tlenoazotowanych dla
nacisku jednostkowego 200 MPa wynosi 4,5 μm, a dla 400 MPa około 5,5 μm, gdy stop
tytanu Ti6Al4V ulega zatarciu już w pierwszych minutach testu.
Na rysunku 19 przedstawione są (w postaci widm Bodego) wyniki badań odporności
korozyjnej metodą spektroskopii impedancyjnej. Po procesie tlenoazotowania
jarzeniowego zaobserwowano wzrost wartości modułu impedancji w zakresie
-2
4,5
częstotliwości 10 – 10 Hz.
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A)

B)
Rys. 16. Obraz AFM powierzchni warstwy tlenoazotowanej typu TiO 2+TiN+Ti2N+αTiN
na stopie tytanu Ti6Al4V: obraz 3D 20x20 μm (A), 5x5 μm (B)
Dla stopu tytanu w stanie wyjściowym występuje tylko jedna maksymalna wartość kąta
fazowego (~82º), świadcząca o tworzeniu się w wyniku procesu utleniania na
powierzchni warstwy pasywnej. Charakteryzuje się ona stablinością, o czym świadczy
-1,5
szeroki zakres częstotliwości występowania maksymalnego kąta fazowego: 10
–
1,5
10 Hz. Dla warstwy tlenoazotowanej na wykresie Bodego widoczne są dwie
3
3,5
maksymalne wartości kąta fazowego. W zakresie częstotliwości 10 – 10 Hz
maksymalna wartość kąta fazowego wynosi ok. 78º. Najprawdopodobniej
występowanie tego piku związane jest z rozwinięciem powierzchni warstwy
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w porównaniu do materiału w stanie wyjściowym. Druga maksymalna wartość kąta
-1,75
-1
fazowego wynosi ok. 45º i jest stała w zakresie częstotliwości 10
– 10 Hz. Świadczy
ona o tworzeniu się na powierzchni warstwy tlenoazotowanej warstwy pasywnej [32].

Rys. 17. Dyfraktogram rentgenowski z warstwy tlenoazotowanej na stopie Ti6Al4V

Rys. 18. Zużycie liniowe stopu tytanu Ti6Al4V bez i z warstwą tlenoazotowaną
jarzeniowo typu TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N) przy naciskach jednostkowych 200 i 400 MPa
w funkcji czasu tarcia
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Rys. 19. Widma Bodego uzyskane w roztworze Ringera stopu tytanu Ti6Al4V oraz
warstwy tlenoazotowanej jarzeniowo na tym stopie wyznaczone metodą spektroskopii
impedancyjnej
Tabela. 6. Charakterystyczne wartości elektrochemiczne (uzyskane z analizy widm
impedancyjnych) wyznaczone w roztworze Ringera dla stopu tytanu Ti6Al4V w stanie
wyjściowym oraz po procesie tlenoazotowania jarzeniowego
Materiał

Parametry
elektrochemiczne

Opór
środowiska

Warstwa

Podłoże

23

–

4,88E+06

CCPE [F/cm ]

–

–

5,50E-06

αCPE

–

–

0,9

27

3,54E+04

1,27E+06

CCPE [F/cm ]

–

4,00E-07

2,40E-08

αCPE

–

0,89

0,66

2

R [cm ]
Ti6Al4V – stan
wyjściowy

2

2

Warstwa
TiO2+TiN+
Ti2N+αTi(N)

R [cm ]
2
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W tabeli 6 zamieszczone są charakterystyczne wartości elektrochemiczne dla stopu
tytanu Ti6Al4V i warstwy tlenoazotowanej. Lepszą odpornością korozyjną
charakteryzuje się warstwa TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N). Świadczy o tym wartość pojemności
(CCPE) (Tabela 6) warstwy tlenoazotowanej, która jest o 2 rzędy wielkości niższa
w porównaniu do materiału w stanie wyjściowym, przy wartości oporu przeniesienia
ładunku przez warstwę podwójną porównywalnej ze stopem tytanu w stanie
wyjściowym.
Badania metodą potencjodynamiczną potwierdziły wzrost odporności korozyjnej stopu
tytanu Ti6Al4V po procesie tlenoazotowania jarzeniowego. Warstwa powierzchniowa
spowodowała wzrost potencjału korozyjnego z wartości ok. -300 mV dla stanu
wyjściowego do wartości ok. -200 mV dla wytworzonej warstwy (rys. 20, tabela 7), przy
2
spadku gęstości prądu korozji odpowiednio z wartości 0,08 μA/cm do wartości
2
0,035 μA/cm (tabela 7).
Tabela. 7. Wartości elektrochemiczne (uzyskane z analizy krzywych polaryzacji)
wyznaczone w roztworze Ringera dla stopu tytanu Ti6Al4V w stanie wyjściowym oraz
po procesie tlenoazotowania jarzeniowego
Materiał

Gęstość prądu korozyjnego
2
Ikor [μA/cm ]

Potencjał korozyjny
Ekor [mV]

Stop Ti6Al4V

0,08

-300

Warstwa TiO2+TiN+
Ti2N+αTi(N)

0,035

-200

Jednocześnie nastąpił spadek gęstości prądu o ok. rząd wielkości w zakresie anodowym
potencjałów od potencjału korozyjnego do około +800 mV. Wzrost gęstości prądu przy
potencjale ok. +800 mV jest najprawdopodobniej związany z lokalną niejednorodnością
powierzchni (rys. 15). W zakresie potencjałów od +1250 do +2000 mV warstwa
tlenoazotowana charakteryzuje się niższą gęstością prądu w porównaniu ze stopem
tytanu Ti6Al4V w stanie wyjściowym (powierzchnia wypolerowana).
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Rys. 20. Krzywe polaryzacji uzyskane w roztworze Ringera stopu tytanu Ti6Al4V
oraz warstwy tlenoazotowanej jarzeniowo na tym stopie

4. Hemozgodność biomateriałów
Hemozgodność powierzchni biomateriałów tytanowych jest zależna głównie od
topografii, energii i zwilżalności powierzchni oraz składu i grubości tlenków.
Bezpośrednim efektem wymienionych cech materiału w kontakcie z krwią jest
specyficzny skład i struktura białek tworzących biofilm na jego powierzchni. Białkami,
które odgrywają istotną rolę w adhezji i aktywacji płytek krwi są fibrynogen i albumina.
Następstwem aktywacji płytek krwi jest powstawanie skrzepów i aktywacja reakcji
zapalnej. Z danych literaturowych wynika, że do aktywacji płytek krwi dochodzi, gdy
białka zaadsorbowane na materiale są strukturalnie i termodynamicznie mało stabilne
oraz konformacyjnie zmienione [34,35]. Chociaż, wzrost chropowatości powierzchni
może wzmagać adhezję płytek krwi, to jednak niejednorodność powierzchni może
uszkadzać interakcję białek krwi z powierzchnią materiału, co z kolei ogranicza ich
adsorpcję [36]. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na adhezję płytek krwi jest
rodzaj białek zaadsorbowanych na powierzchni biomateriału. Wiadomo, że głównym
aktywatorem płytek krwi jest fibrynogen, a jego ilość często koreluje z liczbą
zadherowanych komórek [37,38]. Jednak nawet przy wysokiej adsorpcji fibrynogenu
adhezja i aktywacja płytek krwi może być hamowana innymi właściwościami
powierzchni, np. wysoką zwilżalnością, obecnością samoistnie tworzących się tlenków
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[39]. Tlenki wytworzone w procesach technologicznych o określonej grubości mogą
znacząco modyfikować hemozgodność. Wiadomo, że na grubszych wzrostach
tlenkowych odkłada się więcej albuminy, a spada ilość fibrynogenu oraz wydłuża się
czas krzepnięcia krwi [25,39,40]. Mechanizm tej reakcji jest prawdopodobnie efektem
obecności grup hydroksylowych na powierzchni warstwy tlenkowej, które
+
w środowisku kwaśnym mogą przyłączać jon H , przez co ładunek powierzchni staje się
dodatni, a tym samym zostaje wyhamowana adsorpcja białek z dodatnim ładunkiem,
m.in. fibrynogenu, promując adsorpcję ujemnych białek, jak albumina [41]. Badania
wskazują także, że nie tylko ilość fibrynogenu, ale jego rozmieszczenie na biomateriale
może być istotnym czynnikiem związanym z aktywacją płytek krwi [38]. Obecność
krystalicznych tlenków na powierzchni powoduje również zmniejszenie adhezji
monocytów i uwalniania przez nie TNF-α (czynnika α martwicy nowotworów), a wzrost
IL-10 (interleukiny-10), której obecność hamuje wydzielanie innych cytokin prozapalnych [42,43]. A zatem krystaliczne tlenki mogą mieć efekt hamujący procesy
zapalne.
Złożoność procesów hemozgodności i ich zależność od właściwości powierzchni
powodują, że badania biozgodności powierzchni muszą być wielostronne i uwzględniać
wpływ warunków procesu sterylizacji.

5. Adhezja i aktywacja płytek krwi na warstwach azotowanych
i tlenoazotowanych
Adhezję płytek krwi na badanych warstwach oceniano po 20 min. i 2 godz. inkubacji
ludzkiego bogatopłytkowego osocza (PRP) zdrowych dawców w warunkach
statycznych. Uzyskane wyniki wskazują, że warstwy azotowane wytworzone
w obszarze plazmy (TiN-P) i na potencjale katody (TiN-K) sterylizowane plazmowo
charakteryzują się mniejszą adhezją płytek krwi niż sterylizowane gazowo.
Jednocześnie, liczba zadherowanych płytek krwi na warstwach nanokrystalicznego
azotku tytanu wytworzonych w obszarze plazmy była niezamiennie statystycznie
większa niż na wytworzonych na potencjale katody (TiN-K) (Rys. 21). Natomiast
w przypadku warstw tlenoazotowanych ze strefą nanokrystalicznego TiO2 o grubości
400nm wytwarzanych w obszarze plazmy (TiO2-P), warunki sterylizacji nie
determinowały zmian adhezji płytek krwi, podczas gdy w przypadku wytwarzanych na
potencjale katody sterylizacja gazowa wzmagała adhezję (Rys. 21).
Badania porównawcze warstw z powierzchniową strefą nanokrystalicznego TiN lub
TiO2 na powierzchni wykazały nieznacznie wyższą, nieznamienną statystycznie różnicę
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płytki krwi [n/1,4mm 2]

adhezji płytek krwi na próbkach z strefą azotku tytanu na powierzchni w porównaniu
z tlenkiem tytanu (Rys. 21).
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agregaty płytek krwi [n/1,4mm 2]

Rys.21. Adhezja płytek krwi na warstwach azotowanych i tlenoazotwanych
wytworzonych w obszarze plazmy (TiN-P, TiO2-P) i katody (TiN-K, TiO2-K )
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Rys.22. Agregacja płytek krwi na warstwach azotowanych i tlenoazotowanych
wytworzonych w obszarze plazmy (TiN-P, TiO2-P) i katody (TiN-K, TiO2-K )
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Agregacja płytek krwi była mniejsza na obu typu warstwach wytworzonych na
potencjale katody niezależnie od sposobu ich sterylizacji (Rys. 22). Największą
agregację płytek krwi obserwowano na warstwach tlenoazotowanych sterylizowanych
plazmowo.

Rys. 23 (A). Morfologia płytek krwi na warstwach azotowanych poddanych
sterylizacji plazmowej

Rys. 23 (B). Morfologia płytek krwi na warstwach tlenoazotowanych poddanych
sterylizacji gazowej.
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Agregacji płytek towarzyszyła ich wzmożona aktywacja oceniana na podstawie cech
morfologicznych zgodnie z sugestią Park K, i wsp. (1990) [44]. Na wytypowanych do
dalszych
badań
warstwach
azotowanych
sterylizowanych
plazmowo
i tlenoazotowanych sterylizowanych gazowo płytki krwi były w małym stopniu
rozpłaszczone na materiale i tworzyły cienkie wypustki, co świadczy o ich niewielkiej
aktywacji (Rys. 23).
Podsumowując, na podstawie porównawczej analizy adhezji, agregacji i stopnia
aktywacji płytek na warstwach azotowanych i tlenoazotowanych, tj. z powierzchniową
strefą TiN lub TiO2 do dalszych badań biologicznych biozgodności wytypowano
warstwy azotowane poddane sterylizacji plazmowej i tlenoazotowane poddane
sterylizacji gazowej, obie wytworzone w obszarze plazmy.

6. Adhezja białek na warstwach azotowanych i tlenoazotowanych

całkowita objętość biofilmu [um 3]

Objętość biofilmu wytworzonego na warstwach azotowanych i tlenoazotowanych była
podobna (Rys.24). Natomiast, objętość fibrynogenu i powierzchnia zajęta przez to
białko były około dwukrotnie większe na warstwie ze strefą TiN niż TiO2 na powierzchni
(Rys. 25 A, B). Stosunek objętości fibrynogenu : albuminy w przypadku warstw
azotowanych wynosił 2,5:1, podczas gdy tlenoazotowanych 1:1.

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

TiN
TiO2

0,3
0,2
0,1
0

Rys.24. Całkowita objętość biofilmu wytworzonego na warstwach azotowanej z TiN
i tlenoazotwanej z TiO2 na powierzchni
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Rys.25. Albumina i fibrynogen w biofilnie wytworzonym na warstwie azotowanej (TiN)
i tlenoazotowanej (TiO2). A - Objętość białek, B - Pole powierzchni zajęte przez białka
Podsumowując, analiza porównawcza objętości i powierzchni fibrynogenu do albuminy
oraz adhezji i agregacji płytek krwi na powierzchni badanych warstw może sugerować,
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że obecność większej ilości i większa dostępność fibrynogenu na warstwach
azotowanych mogła przyczyniać się do tendencji większej adhezji płytek krwi na ich
powierzchni niż na warstwach tlenoazotowanych, chociaż nie stwierdzono
znamienności statystycznej różnic. Fakt, że fibrynogen obecny na TiN nie wpływał
znacząco na adhezję i aktywację płytek krwi można tłumaczyć specyficznymi
właściwości fizykochemicznymi i mikrostrukturą strefy azotku tytanu. Wynik ten
pozostaje w zgodzie obserwacjami innych badaczy [3,37].

7. Aktywacja układu dopełniacza przez warstwy azotowane
i tlenoazotowane
Układ dopełniacza składa się z około 30 białek obecnych w surowicy i związanych
z błonami komórkowymi. Może on być aktywowany trzema drogami: klasyczną,
alternatywną i lektynową. Aktywacja układu dopełniacza polega na serii
enzymatycznych i nieenzymatycznych reakcji przebiegających kaskadowo, co oznacza,
że każdy zaktywowany składnik aktywuje następny. Kluczowym białkiem łączącym
wymienione trzy drogi aktywacji odpowiedzi immunologicznej jest składnik C3. Po
utworzeniu konwertazy C3 następuje dalsza aktywacja układu, wspólna i niezależna od
początkowej drogi aktywacji. Ocenę całkowitej aktywności hemolitycznej drogi
klasycznej dopełniacza można dokonać przez pomiar tzw. CH50, który pozwala na
wykrycie zarówno niedoborów jednego lub więcej składników od C1q do C9 jak i ocenę
stopnia aktywacji układu w wyniku kontaktu z patogenami, egzotoksynami, błonami
dializacyjnymi, stopami tytanu, nano-powłokami, itp.
Tabela 8. Ekspresja składnika C3 dopełniacza i całkowita aktywność hemolityczna
odpowiedzi immunologicznej w surowicy krwi inkubowanej na warstwach: azotowanej
(TiN) i tlenoazotowanej (TiO2)
Materiał

Składnik dopełniacza
C3 [g/l]

Całkowita aktywność
hemolityczna
CH50 [UEq/ml]

Kontrola przed
inkubacją

0,838

78

Kontrola po inkubacji

0,839

153

0,852

92

0,850

80

TiN sterylizowany
plazmowo
TiO2 sterylizowane
gazowo
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Weryfikacji warstw pod kątem aktywacji układu dopełniacza dokonano mierząc
całkowitą aktywność drogi klasycznej dopełniacza oraz ekspresję komplementu C3
w surowicy krwi zdrowego dawcy inkubowanej przez 30 min na powierzchni warstw
azotowanych i tlenoazotowanych. Wyniki badań przestawiono w Tabeli 8.
Wykonane badania ekspresji składnika C3 i całkowitej aktywności hemolitycznej CH50
w surowicy krwi w kontakcie z badanymi warstwami wykazały brak aktywacji układu
dopełniacza. A zatem oba badane materiały są obojętne immunologicznie.

8. Proliferacja komórek śródbłonka HUVEC na warstwach azotowanych
i tlenoazotowanych
Adhezji komórek ludzkiego śródbłonka izolowanego z żyły pępowinowej (HUVEC),
a więc reakcji po 10-20 min. inkubacji na materiałach nie oceniano. Natomiast, liczba
komórek badanych materiałach po 24 godz. inkubacji była podobna i znacząco większa
niż na materiale referencyjnym (Lab-tec). Intensywna proliferacja komórek śródbłonka
w okresie 6 dni inkubacji występowała zarówno na warstwie azotowanej, jak
i tlenoazotowanej, przy czym na TiN była wyższa niż TiO2 (Rys. 26).
Wiadomo, że początkowa adhezja śródbłonków jest determinowana budową
konformacyjną i ilością oraz rodzajem białek zaadsorbowanych na biomateriale
z surowicy krwi, co zależy od właściwości powierzchni [41]. Zatem można przypuszczać,
że to właściwości warstwy TiN oraz większa adhezja fibronektyny sprzyjały prawidłowej
adhezji i proliferacji komórek śródbłonka. Dane literaturowe wskazują, że odpowiednia
topografia powierzchni oraz warstwy tlenków tytanu mogą znacząco wspomagać
proliferację komórek śródbłonka [45-47]. Jednak in vivo dotychczas nie
zaobserwowano spontanicznego zasiedlania biomateriałów tytanowych komórkami
śródbłonka naczyniowego.
Większość komórek na warstwie azotowanej z powierzchniową strefą
nanokrystalicznego TiN miała wrzecionowaty kształt, podczas gdy ze strefą TiO 2
niektóre komórki były silnie rozpłaszczone i wielokształtne (Rys. 27). Wrzecionowaty
kształt komórek na warstwie azotowanej korelował z ich wyższą aktywnością
proliferacyjną. Jednocześnie, badania dodatkowe wykazały, że komórki nie wykazywały
ekspresji adhezyny zapalnej ICAM-1. Pozytywną reakcję ICAM-1 na błonie śródbłonków
zaobserwowano tylko w przypadku inkubacji rosnących komórek z osoczem jednego
dawcy. Fakt ten może wskazywać, że reakcja śródbłonków nie była odpowiedzią na
właściwości powierzchni biomateriałów a spowodowana czynnikami pro-zapalnymi
obecnymi we krwi dawcy.
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A

B
Rys. 27. Morfologia komórek śródbłonka HUVEC inkubowanych przez 48 godz.
na warstwach azotowanych sterylizowanych plazmowo (A)
i tlenkowych sterylizowanych gazowo (B)
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Rys.26. Proliferacja komórek śródbłonka HUVEC na warstwach azotowanych (TiN)
sterylizowanych plazmowo i tlenkowych (TiO2)sterylizowanych gazowo
Wiadomo, że wielkość i kształt śródbłonków koreluje ze stopniem ich połączenia
z materiałem podłoża i zdolnością do przemieszczania się po jego powierzchni, co
bezpośrednio przekłada się na dynamikę procesu proliferacji i migracji [39]. Dlatego
można sądzić, że powierzchnię warstw azotowanych wytworzonych na potencjale
plazmy charakteryzują cechy szczególnie korzystne dla zasiedlania ich komórkami
śródbłonka naczyniowego.

9. Podsumowanie
Badania adsorpcji białek, adhezji i aktywacji płytek krwi na stopie tytanu Ti6Al4V
poddanemu obróbkom jarzeniowym, a więc materiale perspektywicznym dla
zastosowania w elementach kontaktujących się z krwią (sztucznych zastawek serca,
elementów pomp wirnikowych i komór serca) wykazały ograniczone przyłączanie
płytek krwi na warstwach azotowanych (TiN+Ti2N+αTi(N)) i tlenoazotowanych
(TiO2+TiN+Ti2N+αTi(N)), a także - jak wskazują cechy morfologiczne zadherowanych
komórek - ich słabą aktywację. Dane literaturowe potwierdzają hemozgodność stopów
tytanu ze strefą azotku tytanu - TiN na powierzchni, w doświadczeniach z osoczem
wysokopłytkowymi i leukocytami, wykazując ich słabą adhezję [37,50]. W naszych
badaniach stopy tytanu azotowane jarzeniowo i poddane sterylizacji plazmowej
pomimo, że wykazywały wyższą adsorpcję fibrynogenu niż albuminy, to jednak
w niewielkim stopniu aktywowały płytki krwi, które adherowały na materiale
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w ograniczonej liczbie, natomiast charakteryzowały się wysoką proliferacją komórek
śródbłonka naczyniowego.
Dlatego stop tytanu z warstwą azotowaną z nanokrystalicznym azotkiem tytanu
w strefie zewnętrznej, jednorodną mikrostrukturą i topografią powierzchni, może być
rozważany jako materiał odpowiedni dla kontaktu z krwią i komórkami śródbłonka.
W przypadku warstw tlenoazotowanych poddanych sterylizacji gazowej wysoka
adsorpcja albuminy korelowała ze śladową adhezją i brakiem agregacji płytek krwi.
Dodatkowym atutem zewnętrznej strefy TiO2 (rutylu) w warstwie tlenoazotowanej jest
jego nanokrystaliczna struktura oraz jak wynika z danych literaturowych, mniejsza
interakcja powierzchni z fibrynogenem, dzięki czemu nie dochodzi do zmian
konformacyjnych odkładanego białka, co przyczyniałoby się do aktywacji płytek krwi.
Opracowane w ramach realizacji projektu technologie azotowania i tlenoazotowania
jarzeniowego, umożliwiające wytwarzanie warstw dyfuzyjnych o jednakowej grubości
na detalach o skomplikowanych kształtach z powierzchniową strefą nanokrystalicznego
azotku tytanu – TiN lub tlenku tytanu TiO2 (nanokrystalicznego rutylu),
o kontrolowanej topografii powierzchni, dobrych właściwościach mechanicznych
i kontrolowanej biozgodności, mogą być zastosowane alternatywnie w wytwarzaniu
implantów kardiologicznych, w zależności od ich przeznaczenia [33].
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Streszczenie
W oparciu o zrealizowane badania strukturalne i diagnostykę biomedyczną według
opracowanego algorytmu postępowania oraz zweryfikowane wyniki dokonano
optymalizacji parametrów technologii nanoszenia i dokonano selekcji materiałów
przeznaczonych do modyfikacji powierzchni elementów polimerowych komór
wspomagania serca. Wytypowano do dalszej działalności materiały: stechiometryczny
TiN, Ti(C,N) i a-C:H (DLC dotowane Si lub Ti). Przy współpracy czterech
interdyscyplinarnych zespołów: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii - Pracownia Bioinżynierii, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Wydział Lekarski, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Zakładu Biologii
Molekularnej i Genetyki Klinicznej oraz wsparciu merytorycznym partnera francuskiego
INP-G MINATEC Institute National Polytechnique de Grenoble powstał pomysł
wykonania funkcjonalnej powłoki na poliuretanowych zmodyfikowanych
powierzchniowo elementach komory wspomagania serca. Stanowi to bardzo istotny
postęp w rozwoju problematyki i prowadzi do uzyskania organicznej finalnej powłoki
kontaktowej z krwią, co postulowane było przez realizatorów projektu wywodzących
się ze strony klinicznej.
Biomimetyczna modyfikacja powierzchniowa w kierunku struktury macierzy
zewnątrzkomórkowej implantów układu sercowo-naczyniowego jest obiecującą
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metodą poprawy hemozgodności. Odtworzenie struktury wewnętrznej ściany naczynia
może być właściwym rozwiązaniem pozwalającym na długoterminową implantację. Dla
optymalizacji wzrostu komórek istotne jest odtworzenie właściwej przestrzennej
architektury rusztowania, na którym osadzane są komórki. W rzeczywistości, komórki
nie wchodzą w bezpośredni kontakt z materiałem rusztowania, ale zawsze łączą się
z warstwą zaadsorbowanych odpowiednich białek, których natura i typ ma istotny
wpływ na adhezję komórkową. Badania prowadzono w obszarze czterech problematyk:
(i) Migracji komórkowej na specjalnie wcześniej przygotowanych materiałach
z kanalikami migracyjnymi uzyskanymi metodą ablacji laserowej, przy zastosowaniu
komórek eucaryota Dictyostelium discoideum; (ii) Analizy adsorpcji białek przy
zastosowaniu surowicy cielęcej (Foetal Buffer Serum, w oparciu o ilość
zaadsorbowanych albumin, które są obecne w osoczu krwi i produkowane są przez
wątrobę, co pozwoliło wyselekcjonować materiały do dalszych badań i określić wpływ
porowatości i modyfikacji powierzchni na adsorpcję białka; (iv) Funkcjonalizacji
powierzchni przy zastosowaniu polielektrolitów, które w dalszych etapach powinno
doprowadzić do konstrukcji analogu tkankowego; (v) Analizy przeżywalności
i proliferacji komórek śródbłonka, do badań zastosowane zostały ludzkie komórki
śródbłonka linii HUVEC.

1. Wstęp
Przez ostatnie lata prowadzone są liczne badania mające na celu wykonanie materiału
lub opracowanie powierzchni biomateriału nie oddziałującej lub oddziałującej
w niewielkim zakresie na jakość krwi pacjenta, płytek lub czynników wykrzepiania
[Ratner B.D., 2004, Casterton B., 2004]. Dotychczas nie udało się dojść do wspólnych
wniosków, które właściwości powierzchniowe materiałów są najkorzystniejsze do
kontaktu z krwią. Brak porozumienia wynika z faktu nieodpowiedniego zrozumienia
i poznania zjawisk biologicznych na kontakcie sztuczny materiał/ tkanka- krew. Jednak
ogólnie też wiadomo, że im sztucznie wprowadzany materiał jest bardziej zbliżony
w zakresie właściwości do naturalnego, tym ma większe szanse na zaakceptowanie
przez organizm. Oznacza to, że przed badającymi zjawiska na kontakcie
krew/biomateriał stanęło zadanie odpowiedniej funkcjonalizacji powierzchniowej
w kierunku tzw. środowiska naturalnego, w tym przypadku struktury macierzy
zewnątrzkomórkowej [Shih-Horng Su., 2004].

2. Materiały i metody badawcze
2.1. Przygotowanie powierzchni
Cienkie warstwy przygotowane zostały metodą hybrydową opartą o ablację laserową
i metodę rozpraszania magnetronowego przy stałym prądzie (DC) [Major B., 2002,
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Lackner J., 2005, Lackner J., 2010]. Tytan, w gatunku do zastosowań w powłokach
o przeznaczeniu medycznym oraz tarcze węglowe wykorzystane były do nałożenia
powłok azotku tytanu, węgloazotku tytanu i DLC. W tym celu stosowano odpowiednio;
atmosfery argonową- kontrola energii kinetycznej, azotową- nałożenie warstw
azotowych. W celu zapewnienia homogenicznej grubości powłoki, podłoża były
-1
obracane na specjalnym obrotowym stoliku przy prędkości 5.4 cm s w chmurze
plazmy. Dokładny opis technologii i fizyki osadzanych powłok przestawione jest
w literaturze [Lackner J.,2005, Lackner J., 2010].
2.2 Struktura osadzonych powłok
Badania doprowadziły do powstania prototypu powierzchni dla komory wspomagania
serca z naniesionymi powłokami. Na podłoża polimerowe zostały naniesione powłoki
TiN, Ti(C,N) i Si+DLC (DLC dotowane atomami Si) o grubości rzędu 50 nm. Wyniki
analizy mikrostruktury TiN przy zastosowaniu transmisyjnej mikroskopii elektronowej
przedstawiono na Rys. 1a,b oraz Rys.2.

2.3. Oddziaływanie komórka- materiał
Badania biozgodności przeprowadzono na wytypowanych materiałach w warunkach
statycznych i dynamicznych. W celu dokonania wstępnej analizy materiału interakcji
komórek, wykorzystano komórki fibroblastów. Komórki hodowano w "Medium 199"
z dodatkiem 10% FCS (płodowa surowica cielęca) i streptomycyny, antybiotyków
i penicyliny (Sigma) w temperaturze 37 °C z 5% CO 2 w wilgotnej inkubatora (Haereus).
Media były zmieniane co 2 dni. Przed wykonaniem badań, próbki zostały poddane
procesowi sterylizacji przy użyciu tlenku etylenu. Zastosowano gęstość 10 000 komórek
/ dołek. Po 30 min. inkubacji, aby obserwować zmiany w żywotności komórek
i morfologii po interakcji materiału komórkowego, zastosowano mikroskopię
fluorescencyjną. Korzystano z barwnika typu z Live / Dead fluorescencyjnego barwnika
dioctan (FDA) i jodku propidyny (PI). Żywotność komórek została poddana analizie.
Żywe komórki barwione były na kolor zielony z FDA, niezdolne do życia komórki
barwione na czerwono PI. Stechiometryczny azotek tytanu jest znany jako materiał
biozgodny. Brak stechiometrii może spowodować negatywny wpływ na otaczające
tkanki. Aby zbadać ten problem, obie grupy, biokompatybilny i nie biokompatybilny
azotek tytanu, zostały poddane analizie. Na Rys 3. przedstawiono wyniki badań
biozgodności materiału. Badania wykazały, że komórki wykazują wysoką biozgodność
na powierzchni całkowicie stechiometrycznego TiN. Jest widoczny wzrost komórek
i właściwe rozłożenie na powierzchni.
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a

50 nm

b

Powłoka

Podłożepoliuretan

Rys. 1 a,b. Obrazy TEM mikrostruktury powłoki TiN na poliuretanie, na przekroju
poprzecznym

50

Funkcjonalizacja powierzchniowa pod analogi tkankowe

a

Powłoka

granica
Podłoże- poliuretan
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n
Rys.2. Obraz HREM mikrostruktury powłoki TiN na poliuretanie, na przekroju
m
poprzecznym

a.

b.

Rys.3. Wpływ struktury krystalicznej azotku tytanu (TiN) na wzrost i prolifarację
komórek: a.) TiN stechiometryczny, b.) TiN0.3 niestechiometryczny, struktura
turbostratyczna
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2. 4. Migracja komórkowa
2.4.1. Kanaliki migracyjne
Przy zastosowaniu techniki ablacji laserowej wykonano kanaliki migracyjne szerokości
ok. 20głębokości równej połowie grubości powłok (około 25 nm).
Oddziaływanie impulsowego promieniowania laserowego jest źródłem wielu zjawisk
fizycznych [Marczak J., 2008]. Jednym z nich jest fala akustyczna, generowana w trakcie
oddziaływania impulsowego promieniowania laserowego z materią. Istnieje kilka
ważnych mechanizmów odpowiedzialnych za generację fali akustycznej indukowanej
impulsem laserowym: przebicie dielektryczne, ablacja materiału-gwałtowne
odparowanie, efekt termosprężysty, elektrostrykcja i ciśnienie radiacyjne. Te wszystkie
zjawiska musiały być wzięte pod uwagę w celu przygotowania charakterystycznych
kanalików migracyjnych.

Rys.4. Zmodyfikowana powierzchnia pod migrację komórkową (kanaliki migracyjne)
2.4.2. Analiza migracji komórkowej
Do analizy wstępnej zastosowano komórki Dictyostelium discoideum jako organizm
modelowy do badania szeregu procesów takich jak przykładowo: adhezja komórek
w warunkach hydrodynamicznych [Major R., 2008, Sarna J., 2010], różnicowania się
komórek oraz migracji na podłożu. Badania prowadzono w aspekcie statycznym, czyli
bez zadania zewnętrznych sił ścinających i w układzie dynamicznym, gdzie zewnętrzna
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siła wprowadzana była przy zastosowaniu próżniowej komory przepływu. Początkowe
efekty zjawiska chemotaksji analizowano przy zastosowaniu modelowych komórek
eucaryota Dictyostelium Discoideum. Są to organizmy jednokomórkowe, wolno-żyjące,
łatwe w analizie, unieśmiertelnione.
Próba statyczna:
Badania prowadzono na zmodyfikowanych kanalikowo powłokach TiN, Ti(C,N), DLC,
Si+DLC.


Azotek tytanu (TiN)

Początek- po osadzeniu komórek

Sytuacja pośrednia

Sytuacja końcowa
Interpretacja
Rys.5. Migracja modelowych komórek Dictyostelium discoideum w kanalikach
wytworzonych w powłoce TiN.
Widoczny jest wpływ modyfikacji powierzchniowej na migrację komórkową. Komórki
migrują
częściowo
w
kanalikach,
omijają
„studzienki”
spowodowane
bombardowaniem impulsami lasera i wychodzą na powierzchnię w miejscach
bezpośredniego wejścia w kanalik migracyjny (Rys.5).
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Stwierdza się zróżnicowanie w zachowaniu się komórek w stosunku do poprzedniego
materiału (TiN) (Rys.5). Widoczny jest efekt chemotaksji; komórki wmigrowały do
zmienionego powierzchniowo i chemicznie (wprowadzone atomy węgla) kanalika
(Rys.6).


Węgloazotek tytanu Ti(C,N))

Początek- po osadzeniu komórek

Sytuacja końcowa

Sytuacja pośrednia

Interpretacja

Rys.6. Migracja modelowych komórek Dictyostelium discoideum w kanalikach
wytworzonych w powłoce Ti(C,N)
Próba dynamiczna:
Model in vitro przy zastosowaniu komory próżniowej płytek równoległych, umożliwia
wprowadzenie do eksperymentu parametrów fizjologicznych (Rys.7,8). Odpowiedź
metaboliczna komórek w warunkach in vitro związana jest z naprężeniem ścinających
na kontakcie komórka-materiał. Do obliczeń wprowadza się parametr bezwymiarowy
h/λv, w określeniach dokładnej wartości dynamicznych naprężeń ścinających
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(dodatkowo z komponentem oscylacyjnym wyskalowanym jako czynnik ścinania T).
W celu wyeksponowania komórek do poziomów przewidywanego przepływu cieczy,
należy zapewnić dwa podstawowe warunki: (1) h/λv<2, gdzie h jest to odległość
pomiędzy płytkami i λv parametr lepkości; oraz (2) f0<fc/m, gdzie krytyczna
częstotliwość fc określa parametry przepływu,
m jest największą wartością
modulacyjną dla przepływu, f0 jest podstawowym parametrem częstotliwości
przepływu cieczy.

Kołowa komora przepływu
Vac. Pump
Górny dysk póżniowy

Uszczelka – guma silikonowa
Naczynie z hodowlą komórek
Rys. 7. Schemat próżniowej komory przepływowej- elementy

Kołowa komora przepływu
Wpływ

Pompa próżniowa
Wypływ

Rys. 8. Schemat próżniowej komory przepływowej- działanie
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TiN (3 sec)

Rys. 9 (A). Dynamiczny test wymywania komórek: powłoka TiN

Ti(C,N) (4 sec . sub, 10 sec. ch)

Rys. 9 (B). Dynamiczny test wymywania komórek: powłoka Ti(C,N)
Podczas eksperymentu zadano naprężenie 40 Pa. Badania prowadzono w aspekcie
wpływu modyfikacji powierzchni na siłę przylegania komórki (Rys.9) oraz kąta ułożenia
siatki migracyjnej (Rys.10) na prędkość wymywania. Wyniki dla azotku tytanu (TiN),
węgloazotku tytanu (Ti(C,N)) przedstawiono na rysunkach 9 i 10.
Wymywanie dla powłok TiN pod wpływem działania dodatkowych naprężeń
ścinających nie różniło się od obserwowanych w kanalikach. Oszacowano czas
potrzebny na wymycie na poziomie 3 sekund.
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Kanały migracyjne
DLC 0 deg 25 sec.

T i DL C
10 sec.

DLC 45 deg 25 sec.

Si DLC
3 sec.

Rys. 10. Wpływ ułożenia kanalików na prędkość wymywania komórek w powłokach
węglowych: DLC 0deg, DLC 45deg, Ti+DLC 0deg, Si+DLC 0deg
Znaczne różnice widoczne były dla powłoki Ti(C,N). Po 4 sekundach wszystkie komórki
poza kanalikami zostały usunięte. Komórki zaadherowane w kanalikach kotwiczyły
silniej i dopiero po 10 sekundach przy zadanym naprężeniu 40 Pa udało się je usunąć.

2.5. Komórki HUVEC
Badania realizowano wykorzystując ludzkie komórki śródbłonka (HUVEC) uzyskane
poprzez izolację z żyły pępowinowej. Komórki te są powszechnie używane do badań
fizjologicznych i farmakologicznych [Ayalon O., 1994, Sakamoto T., 1998, Arts C.H.,
2002, Armulik A., 2005, Leung B.M., 2007]. Komórki osadzono na powierzchni
wybranych materiałów (azotku tytanu, węgloazotku tytanu) z wytworzonymi kanałami
migracyjnymi.
Na Rys.11 uwidacznia się ułożenie włókien aktynowych w kierunku kanalika
migracyjnego. Koniec włókien aktynowych jest w miejscu wysuniętych lamelipodiów,
przemieszczających komórkę do kanalika. Powierzchnia kanalików migracyjnych
sprzyja adhezji komórkowej. Zostało to udokumentowane na przykładzie prostych
organizmów- dictyostelium i komórek wyżej wykształconych- śródbłonka.
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Rys. 11. Komórki HUVEC na podłożu Ti(C,N) po 2 tygodniach hodowli w inkubatorze

2.6. Analiza adsorpcji białek
Rodzaj i charakter białek ma znaczący wpływ na adhezję komórkową. Idea funkcyjnych
powierzchni daje możliwości wiązania specyficznych białek i przygotowania
powierzchni komórkowej kolonizacji. Rys.12 przedstawia układ doświadczenia.
Początkowo wszystkie próbki były omyte surowicą. Badany materiał znajdował się na
dnie studzienki (Rys.12a). Drugie podejście miało na celu sprawdzenie
powierzchniowej adsorpcji białkowej do materiałów porowatych. W materiałach
porowatych rozróżniono powierzchnię charakteryzująca się dużymi i małymi porami.
Schemat doświadczenia przedstawiono na (Rys.12 b,c). Wyniki adsorpcji białka
przedstawiono na Rys.13.

Badania prowadzono przy zastosowaniu surowicy cielęcej (Foetal Buffer Serum)
i analizowano ilość zaadsorbowanych albumin. Są one obecne w osoczu krwi,
produkowane przez wątrobę (zarówno hepatocyty, jak i komórki Browicza-Kupfera).
Jest głównym białkiem występującym w osoczu, stanowi 60% wszystkich zawartych
w nim białek. Można je znaleźć również w mleku i białku jaja kurzego. Charakteryzują
się około 20-dniowym okresem półtrwania. Albuminy należą do małych białek, mają
masę od 20-60 kDa, są hydrofilowe
i dzięki przewadze aminokwasów kwaśnych
posiadają ładunek ujemny, co zapobiega przedostawaniu się tego białka z krwi do
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moczu. Albuminy pełnią kluczową rolę w utrzymaniu ciśnienia onkotycznego,
niezbędnego do zachowania prawidłowych proporcji między ilością wody zawartą we
krwi, a ilością wody w płynach tkankowych.
DLC, TiN, TiCN, TiOx, SiDLC, TiDLC, Porowate

a.
5 mL(10x FBS+PBS)

b.

c.

Materiały porowate

Big pores

Small pores
5 mL(10x FBS+PBS)

5 mL(10x FBS+PBS)

Rys. 12. Schemat doświadczenia adsorpcji białka w materiałach litych (a)
i porowatych (b,c)

Rys. 13. Ilość (masa) zaadsorbowanych białek (μg) w funkcji rodzaju materiału: PUpoliuretan; Ti- powłoka tytanowa na podłożu poliuretanowym; TiOx- powłoka tlenku
tytanu na podłożu poliuretanowym; SiDLC- uszlachetniana krzemem powłoka węglowa;
TiDLC- uszlachetniana tytanem powłoka węglowa; Ti(C,N) węgloazotek tytanu; TiNazotek tytanu; Char-poliuretan z funkcjonalną powierzchnią o ładunku dodatnim
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Badania pozwoliły wyselekcjonować odpowiednie materiały do dalszych badań
i określić wpływ porowatości i modyfikacji powierzchni na adsorpcję białka.

3. Podsumowanie i wnioski
Realizacja badań obejmowała analizę migracji komórek Dictyostelium na
wytworzonych powłokach na bazie tytanu i węgla, na podłożu poliuretanowym.
Powłoki o grubości do 50nm uzyskiwane były hybrydową metodą. Na wytworzonych
powłokach wytworzone zostały kanaliki migracyjne z zastosowaniem ablacji laserowej.
Badania obejmowały próby statyczne oraz próby dynamiczne z generowaniem
naprężeń ścinających. Stwierdzono wpływ rodzaju powłoki; TiN lub Ti(C,N) na
charakter migracji. W przypadku powłok TiN komórki opuszczały kanaliki, zaś przy
powłokach na bazie węgla lokalizowały się w kanalikach. W próbach dynamicznych
stwierdzono podobne zachowanie, z tym, że komórki poza kanalikami zostawały
usunięte, a w kanalikach kotwiczone. Analiza migracji komórek w kanalikach posiada
charakter istotnych badań podstawowych. Poszukuje się efektywnej metody
obserwacji i badania efektu oddziaływania podłoża na komórki.
Za najbardziej obiecujące pod względem strukturalnym i oddziaływania z krwią
wybrano TiN, Ti(C,N) i Si+DLC. Stwierdzono, że grubość powłoki odgrywa znaczącą rolę
w zastosowaniach biomedycznych. Powłoki różnią się właściwością adhezji płytek; Ti,
TiOx i DLC charakteryzuje w badanym modelu największe zużycie płytek. Na powłokach
Ti i DLC osadzają się również agregaty płytkowe – stąd ich zmniejszona liczba, a także
małe wskaźniki aktywacji PAC1 i SelP [Sanak M., 2010]. Powłoki: TiN, Ti(C,N) i Si+DLC
powodują najmniejsze uszkodzenia płytek, przy czym po uwzględnieniu liczby
agregatów płytkowych i aktywacji płytek Ti(C,N) i Si+DLC mają najkorzystniejsze
(i lepsze niż PU) wskaźniki biokompatybilności. Koncepcja kanałów migracyjnych
pozwoliła na zaobserwowanie zjawisk i dokładną analizę interakcji komórka-materiał.
Jest to jednak koncepcja tzw. analizy podstawowej. Dlatego doświadczenia uzyskane
przy zastosowaniu kanałów migracyjnych pozwoliły na wykonanie już odpowiedniej
funkcjonalizacji powierzchniowej, stosując powłoki półporowate, umożliwiające łatwe
dokowanie białek, dostarczenie mediów hodowlanych do komórek i odpowiednią
stabilność całej struktury materiałowo- biologicznej.
Analiza adsorpcji białek, bardzo istotna w zastosowaniach do implantów
kontaktujących się z krwią, pozwoliła na określenie wpływu rodzaju powłoki na jego
adsorpcje (badania adsorpcji albumin). Badania prowadzono konstruując prekursory
analogu tkankowego poprzez wytworzenie materiałów porowatych na drodze
wytwarzania wielowarstw polimerowych uzyskiwanych z polielektrolitów. Wykonane
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próby funkcjonalizacji i badania adsorpcji białka do powierzchni wykazały istotny
wzrost adsorpcji do powierzchni po modyfikacji.
Analizowano przeżywalność i proliferację śródbłonka na powłokach po modyfikacji.
Uzyskane rezultaty obrazowano na zdjęciach uzyskiwanych z badań wybarwionych
preparatów mikroskopem konfokalnym.
Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągnięcie ogólnych wniosków:





modyfikacja powierzchni PU z zastosowaniem powłok na bazie tytanu i węgla
umożliwia podwyższenie właściwości biomedycznych w implantach do
kontaktu z krwią
wykorzystanie metod diagnostyki biomedycznej pozwala na przedstawienie
charakterystyki materiałów w aspekcie ich biomedycznego zastosowania
perspektywicznym jest zastosowanie zaawansowanych metod funkcjonalizacji
powierzchni z wykorzystaniem metod symulujących naturalne procesy
tworzenia naczyń (angiogenezy).

Problematyka została zapoczątkowana w ramach projektu „Polskie Sztuczne Serce”
i będzie kontynuowana w innych projektach mających na celu dopracowanie
materiałów, analogów tkankowych z przeznaczeniem dla nowej generacji
implantowanych komór wspomagania serca.
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Streszczenie
W pracy zawarto wyniki dotyczące opracowania technologii wytwarzania powłok na
bazie węgla dla potrzeb modyfikacji powierzchni poliuretanowych, wykorzystywanych
w budowie sztucznego serca. Powłoki węglowe stosowane są w celu modyfikacji
powierzchni szeregu różnych biomateriałów od metalicznych, aż po polimerowe. Tak
szerokie spektrum zastosowań wynika z ich doskonałych właściwości. Cechują je
wysoka biokompatybilność, odporność korozyjna, znakomita odporność na zużycie
ścierne oraz szereg innych cech, decydujących o ich dużej przydatności w aplikacjach
medycznych, w tym również w budowie implantów. Wytwarzanie powłok węglowych
na powierzchniach polimerowych wymaga zastosowania technik niskotemperaturowych, zabezpieczających przed degradacją podłoża. Nie wszystkie metody
inżynierii powierzchni mogą sprostać tym wymogom. Realizowane badania wykonano
w oparciu o dwie technologie syntezy: MW/RF PACVD (microwave and radio frequency
plasma assisted chemical vapour deposition) oraz MS/RF PACVD (magnetron
sputtering / radio frequency plasma assisted chemical vapour deposition). Praca
obejmuje zagadnienia związane z problematyką wstępnego trawienia powierzchni
polimerowych podłoży oraz wytwarzania na nich powłok na bazie węgla. Określone
zostały najlepsze warunki sprzyjające powstawaniu na powierzchni poliuretanu powłok
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węglowych o wysokiej adhezji oraz niskim współczynniku tarcia, przeanalizowane
zostały możliwości sterowania procesem w celu osiągnięcia jak najmniejszego
rozwinięcia modyfikowanej powierzchni. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem
technik spektroskopowych (ramanowskich, XPS), pozwoliły na określenie składu
fazowego wytwarzanych powłok oraz powiązanie go z uzyskiwanymi właściwościami
fizykochemicznymi. Uzyskane wyniki badań posłużyły do wytypowania sposobów
modyfikacji dedykowanych dla potrzeb realizowanego projektu.

1. Wstęp
Pokrycia węglowe jako powłoki dla potrzeb medycyny od wielu lat budzą ogromne
zainteresowanie badaczy. W związku z tym, że mogą być one wytwarzane w dość
szerokich zakresach twardości i modułu Younga, znajdują zastosowanie od implantów
metalicznych (Grabarczyk J., 2009, Hauert R., 2003) po tworzywa polimerowe
(Matsumoto R., 2008). Ich wysoka twardość, adhezja i odporność na ścieranie (Mitura
S., 1999) w powiązaniu z dobrą biokompatybilnością (Mitura K., 2006, Bociąga D.
2008), odpornością na działanie korozyjnych środowisk płynów fizjologicznych
człowieka (Błaszczyk T., 2006), odpornością na kolonizację bakteryjną (Jakubowski W.,
2004), a także wpływem na spadek szybkości wzrostu komórek osteoblastów (Lei Yang,
2009) powodują, że znakomicie sprawdzają się w przypadku krótkookresowych
implantów kostnych (Grabarczyk J., 2007). Natomiast dla potrzeb medycznych
powierzchni polimerowych najczęściej wykorzystywane są one ze względu na
możliwość ograniczenia zagregowanych płytek krwi (Okrój W., 2006) oraz obniżenia
współczynnika tarcia (jak w przypadku modyfikacji UHMWPE (Puértola J.A., 2010)). Nie
bez znaczenia jest ich elastyczność, o której w dużej mierze decyduje stosunek
2
3
zawartości fazy sp do sp . Mają więc one odmienne właściwości w porównaniu do
stosowanych w ortopedii.
Techniki plazmowe są znane od wielu lat jako metody modyfikacji podłoży
polimerowych (Desmet T., 2009). Wykorzystuje się je z powodzeniem w celu
przeprowadzenia takich procesów jak sieciowanie, trawienie, nanoszenie powłok czy
funkcjonalizacja powierzchni. Zazwyczaj podczas plazmowych modyfikacji podłoży
polimerowych wymienione zjawiska stanowią przemyślany ciąg zdarzeń mających na
celu uzyskanie odpowiedniego rezultatu. Jest to szczególne istotne w badaniach nad
uzyskaniem jak najwyższej adhezji wytwarzanych powłok do powierzchni
polimerowych, gdzie zastosowanie trawienia wstępnego umożliwia powstanie
usieciowanej międzywarstwy przejściowej (Vallon S, 1996). Wśród najczęściej
stosowanych w takich modyfikacjach technik plazmowych należy wymienić: plazmę
wyładowania koronowego, dielektryczną plazmę barierową, a także plazmę
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częstotliwości radiowej i mikrofalowej (Desmet T., 2009). Autorzy prezentowanej pracy
skoncentrowali się głównie na wykorzystaniu dwóch ostatnich rodzajów plazmy
oddziałującej na modyfikowane podłoże w sposób jednoczesny albo rozłączny
(Kaczorowski W., 2008), a także na wykorzystaniu metody rozpylania magnetronowego
wspomaganego wyładowaniem częstotliwości radiowej (Batory D., 2008).
W prezentowanych badaniach na podłoża wykorzystywano próbki dostarczane
z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu w postaci krążków poliuretanu
o handlowej nazwie ChronoFex. W dalszej części pracy przedstawiono rezultaty
uzyskane z badań nad możliwością modyfikacji wspomnianych powierzchni
z wykorzystaniem powłok na bazie węgla. Określone zostały warunki i oddziaływanie
różnych atmosfer gazowych wykorzystywanych w procesie trawienia wstępnego na
uzyskiwaną swobodną energię powierzchniową, która szczególnie wpływa na adhezję
realizowanego połączenia (polimer + powłoka). Dzięki zastosowaniu metod
badawczych określających morfologię, skład fazowy czy właściwości tribologiczne,
określone zostały najważniejsze z punktu widzenia docelowej aplikacji właściwości
fizykochemiczne.

2. Techniki modyfikacji
Do przeprowadzenia badań wykorzystano urządzenie MW/RF PACVD (microwave and
radio frequency plasma assisted chemical vapour deposition), którego schemat i widok
zaprezentowano na rysunku 1. Urządzenie to pozwala na wykorzystanie zalet zarówno
plazmy częstotliwości radiowej (13,56 MHz) jak i mikrofalowej (2,45 GHz). W jednej
komorze możemy wykorzystywać oba źródła energii równocześnie, albo każde z nich
oddzielnie.
Drugim urządzeniem wykorzystywanym w badaniach to reaktor plazmochemiczny
MS/RF PACVD (magnetron sputtering/ radio frequency plasma assisted chemical
vapour deposition). Schemat i widok aparatury zaprezentowano na rysunku 2. Zaletą
metody jest możliwość prowadzenia procesów rozpylania magnetronowego
wspomaganych wyładowaniem częstotliwości radiowej 13,56 MHz. W ramach badań
realizowanych przy wykorzystaniu przedstawionego urządzenia kształtowano powłoki
na bazie węgla i tytanu.

3. Trawienie wstępne
Badania wpływu trawienia wstępnego na powierzchnię poliuretanu wykonane zostały
w oparciu o trzy gazy: tlen (O2), argon (Ar) oraz azot (N). Po procesach modyfikacji
każdym z nich wykonano badania kąta zwilżania, podczas których wykorzystano wodę
dejonizowaną oraz jodek metylenu. Otrzymane wyniki badań pozwoliły na określenie
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swobodnej energii powierzchniowej (rys 3), którą wyznaczono w oparciu o metodę
Owensa-Wendta (Rudawska A., 2009).

Rys. 1 Schemat i widok urządzenia MW/RF PACVD
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Rys. 2 Schemat i widok urządzenia MS/RF PACVD
Przeprowadzone analizy pokazały, że najwyższe wartości swobodnej energii
powierzchniowej uzyskiwano dla procesów trawienia prowadzonych przy
wykorzystaniu argonu. Dodatkowo użycie tego gazu podczas trawienia wstępnego
skutkowało najmniejszym rozwinięciem powierzchni poliuretanu, obserwowanym po
przeprowadzonych procesach wytwarzania powłok węglowych (rys.4).
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Rys. 3 Porównanie zmian kąta zwilżania oraz swobodnej energii powierzchniowej dla
różnych gazów stosowanych podczas trawienia wstępnego

Rys. 4 Wpływ różnych gazów dostarczanych podczas procesu trawienia wstępnego na
parametr Ra powierzchni poliuretanowych zmodyfikowanych powłokami węglowymi.
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Dalsze badania opierały się na wykorzystaniu do trawienia wstępnego wytypowanego
gazu. Dodatkowo jego zastosowanie, zgodnie z danymi literaturowymi (Hoshida T.,
2007), miało decydować o dobrej adhezji wytwarzanych w późniejszym etapie powłok
węglowych.
Kolejne analizy, szczególnie z wykorzystaniem techniki MS/RF PACVD pokazały, że
w celu uzyskania dobrej przyczepności powłok do powierzchni polimeru czasem
konieczne jest też zastosowanie mieszaniny argonu z tlenem. W przypadku
wytwarzanych tą metodą powłok kompozytowych na bazie węgla i tytanu
wykorzystanie samego argonu nie gwarantowało ich dobrej przyczepności, co
pokazano na rysunku 5.

Rys. 5 Wpływ trawienia wstępnego z wykorzystaniem argonu (a) oraz mieszaniny
argonu z tlenem (b) na adhezję powłok na bazie węgla wytwarzanych metodą
MS/RF PACVD

4. Modele wytwarzanych powłok na bazie węgla
Realizacja założonych celów opierała sią na trzech opracowanych modelach powłok na
bazie węgla, które schematycznie zaprezentowane zostały na rysunku 6. Pierwszy
z nich to model typowej powłoki węglowej, drugi i trzeci to modele powłok
kompozytowych. Pierwszy z nich to powłoka, która od strony powierzchni poliuretanu
rozpoczyna się międzywarstwą tytanu, która następnie przechodzi w postać
gradientową (tytanowo-węglową) o zmniejszającym się udziale tytanu w kierunku
normalnym do powierzchni. Trzeci model stanowi rozwinięcie wcześniej opisanego
i zakłada zwieńczenie międzywarstwy gradientowej pokryciem węglowym.

5. Morfologia powierzchni
Badania morfologii zmodyfikowanych powierzchni zrealizowane zostały w oparciu
o przedstawione modele. Dodatkowo analizowano wpływ zmiennych parametrów
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wytwarzania w obrębie każdego z nich. Dla porównania na rysunkach 7-9
zaprezentowano widoki AFM pokryć dla każdego modelu powłoki. Najmniejszym
rozwinięciem powierzchni określonym na podstawie parametru chropowatości R a
charakteryzowały się powłoki wytworzone według modelu 1 (R a około 110 nm),. Dla
powłok z modelu 2 i 3 uzyskano już wyższe od 30 (dla modelu 2) do 60% (dla modelu 2)
wartości chropowatości powierzchni.

Rys. 6 Podstawowe modele powłok zastosowanych w badaniach

Rys. 7 Obraz AFM powłok węglowych wytwarzanych metodą MW/RF według modelu 1.
Zrealizowane badania pozwoliły na wytypowanie parametrów modyfikacji
gwarantujących najmniejsze rozwinięcia powierzchni. Stosując to kryterium najlepiej
wypadły powłoki wytwarzane w plazmie mikrofalowej (rys.10) oraz w plazmie MW/RF
przy wykorzystaniu mieszaniny gazów w postacie metanu i argonu (rys.11).
W pierwszym przypadku parametr chropowatości powierzchni był zbliżony do danych
wyznaczonych dla poliuretanu niemodyfikowanego (Ra około 10 nm), w drugim
natomiast wynosił około 40 nm.
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Rys.8 Obraz AFM powłok kompozytowych na bazie węgla i tytanu wytworzonych
według modelu 2.

Rys.9 Obraz AFM powłok kompozytowych na bazie węgla i tytanu wytworzonych
według modelu 3.

6. Badania tribologiczne
Badania tribologiczne przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu tribotestera T-11M
pracującego w oparciu o skojarzenie kulka-tarcza. Podłoża zmodyfikowane za pomocą
opisanych technologii, ewentualnie podłoża bez modyfikacji, służyły jako obracająca się
tarcza. Przeciwpróbkę stanowiła kulka z tlenu cyrkonu - ZrO2 o średnicy ¼ cala.
Podstawowe warunki przeprowadzanych badań przedstawiono w tabeli 1.
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Rys. 10 Obraz AFM powłok węglowych wytworzonych w metodą MW PACVD

Rys. 11 Obraz AFM powłok węglowych wytwarzanych metodą MW/RF w atmosferze
oraz metanowo-argonowej
Tabela 1.Parametry badań tribologicznych
Prędkość
Temperatura
Wilgotność
Droga kulki
liniowa
powietrza
powietrza
[m]
kulki
0
[ C]
[%]
[m/s]
25

72

30

500

0,05

Obciążenie
[N]

5
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Zaprezentowane na rysunku 12 przebiegi współczynnika tarcia wyznaczone zostały dla
prędkości liniowej kulki 0,05 m/s oraz obciążenia 5N. Porównując właściwości
tribologiczne można wywnioskować, że najniższe współczynniki tarcia uzyskano dla
metody wytwarzania MW/RF PACVD. Niemniej jednak każda z zaproponowanych
metod modyfikacji pozwoliła na obniżenie wartości CoF z poziomu 1,2
(charakterystycznego dla niemodyfikowanego poliuretanu) do wartości 0,8 (dla
modyfikacji MS/RF PACVD) albo 0,4 (dla modyfikacji MW/RF PACVD).

Rys.12 Porównanie współczynnika tarcia powierzchni poliuretanowych zmodyfikowany
i bez modyfikacji
Dodatkowo w ramach prac przenalizowano także właściwości tribologiczne różnych
powłok wytwarzanych w systemie MW/RF (Kaczorowski W., 2010). Porównania
dokonano w zależności od sposobu ustawienia próbek w komorze reaktora oraz
rodzaju zastosowanej plazmy (rys. 13). Zaprezentowane rezultaty wskazują na
najlepsze właściwości powłok modyfikowanych w plazmie dwuczęstotliwościowej
MW/RF w położeniu na elektrodzie RF chłodzonej wodą. Najwyższym współczynnikiem
tarcia odznaczały się modyfikacje przeprowadzone z plazmie mikrofalowej.

7. Analiza składu fazowego
Analiza składu fazowego wytworzonych powłok na bazie węgla przeprowadzona
została w oparciu o rentgenowską spektroskopię fotoelektronów XPS oraz
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spektroskopię ramanowską. W przypadku analiz z zastosowaniem XPS do wyznaczenia
zawartości poszczególnych faz posłużono się wynikami uzyskanymi z rozkładu piku
2
C1s. Uzyskane rezultaty świadczą o dużej zawartości w pokryciach fazy sp (rys. 14),
która decydować może o niskim współczynniku tarcia i dobrej elastyczności powłoki.

Rys. 13 Porównanie współczynnika tarcia w zależności przebytej drogi, rodzaju
wyładowania podczas wytwarzania warstw oraz miejsca położenia próbek w komorze
reaktora dla testów z obciążeniem 5N i prędkością liniową kulki 0,05 m/s. Oznaczenia
na rysunku DLC_RF – powłoki węglowe wytwarzane w plazmie częstotliwości radiowej,
DLC_MWRF - powłoki węglowe wytwarzane w plazmie częstotliwości mikrofaloworadiowej, DLC MW - powłoki węglowe wytwarzane w plazmie częstotliwości
mikrofalowej, 1- położenie próbek na chłodzonej wodą elektrodzie, 2 – położenie
próbek na uchwycie 4 cm od źródła MW. (Kaczorowski W., 2010).
Opisane wcześniej wyniki potwierdzone zostały także przeprowadzonymi analizami
widm spektroskopii ramanowskiej. Niemniej jednak technikę tę należy przyjąć jako
mniej dokładną i przybliżoną ze względu na zastosowanie w pracach lasera o długości
fali 514 nm (Cui W.G., 2010). Dla przykładu na rysunku 15 zaprezentowano widmo
ramanowskie charakterystyczne dla powłok na bazie węgla wytwarzanych według
opisanego wcześniej modelu 3.
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3

2

Rys.14 Porównanie zawartości fazy sp i sp w powłokach wytwarzanych
według modeli na rysunku 6

Rys. 15 Przykładowe widmo ramanowskie z powłoki na bazie węgla wytwarzanej
według modelu 3 (kolor niebieski- dane ze spektrometru, kolor czerwony- dane po
dopasowaniu za pomocą programu PEAKFIT)
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8. Wnioski
W ramach zrealizowanych prac opracowano technologie i określono parametry
procesów plazmochemicznych, które gwarantują uzyskanie na powierzchni poliuretanu
jednorodnych, dobrze przylegających powłok na bazie węgla.
W zależności od technologii określone zostały korzyści płynące z wykorzystania
trawienia wstępnego podłoży poliuretanowych. Wykazano, że procesy te mogą
przyczynić się do sterowania właściwościami tribologicznymi, a w szczególności do
sterowania adhezją powłok do podłoża polimerowego. Odpowiednio dobierając gazy
wprowadzane do komory reaktora w trakcie procesu trawienia wstępnego można
wpływać na rozwinięcie modyfikowanej powierzchni oraz jej swobodną energię
powierzchniową. Wykonane badania udowodniły, że istnieje możliwość sterowania
morfologią powłok węglowych poprzez odpowiedni dobór parametrów procesów.
W toku badań przeanalizowano szereg powłok w zależności od metody wytwarzania.
Najistotniejszymi zmiennymi branymi pod uwagę były: ilość dostarczanej energii, skład
atmosfery gazowej podczas procesów wytwarzania powłok oraz sposób rozmieszczenia
próbek w komorze reaktora.
W dalszych etapach badań wytworzone pokrycia zostały scharakteryzowane pod
kątem właściwości tribologicznych oraz materiałowych. Zaproponowane powłoki
znakomicie obniżały współczynnik tarcia. Przeprowadzone testy z wykorzystaniem
metody ball-on–disc pozwoliły wytypować jako najbardziej obiecujące modyfikacje
wykonywane na chłodzonej wodą elektrodzie częstotliwości radiowej. W innych
położeniach uzyskiwane właściwości tribologiczne ulegały pogorszeniu, co jest ściśle
związane z ograniczoną intensywnością odbioru ciepła od modyfikowanego podłoża
podczas przeprowadzanych procesów plazmochemicznych. Najgorzej pod tym
względem wypadły modyfikacje za pomocą plazmy mikrofalowej.
Zrealizowane testy pozwoliły także określić skład fazowy powłok węglowych.
Wykorzystanie badań XPS, w szczególności wykonane dekonwolucje piku C1s pokazały,
2
że zaproponowane powłoki zawierają duże ilości fazy sp (od około 86 do 64%).
Zawartością tej fazy można jednak sterować poprzez dobór parametrów procesu. Na
3
zmniejszenie jej udziałów na rzecz fazy sp wpływa szczególnie wzrost ujemnego
potencjału autopolaryzacji. Charakter wytwarzanych powłok został także potwierdzony
badaniami spektroskopii widm Ramana.
Uzyskane rezultaty czekają na dalszą ewaluacje w związku z kończącymi się badaniami
biologicznymi. Niemniej jednak fragmentaryczne wyniki uzyskane z Fundacji Rozwoju
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Kardiochirurgii wskazują na bardzo dobre właściwości biologiczne zoptymalizowanych
powłok węglowych. Można więc wnioskować, że wykonane w ramach realizowanych
zadań prace nad opracowaniem i optymalizacją technologii wytwarzania powłok
węglowych przeprowadzone zostały prawidłowo.
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Streszczenie
W niniejszej pracy zaprezentowano technikę otrzymywania hydrożelowych powłok
zaprojektowanych w celu zwiększenia hemokompatybilności poliuretanów (PU).
Powłoki wykonano z poliwinylopirolidonu (PVP) metodą polimeryzacji
wolnorodnikowej. Przeprowadzono optymalizację procesu, badając wpływ stężenia
reagentów na właściwości otrzymywanych pokryć, takich jak: grubość powłoki
hydrożelowej (HG) oraz stopień jej spęcznienia (ESR). Analiza powierzchniowa
liofilizowanego pokrycia z użyciem mikroskopii elektronowej (SEM) wykazała obecność
silnie porowatej struktury. Mikroskopia akustyczna (SAM) potwierdziła dobre
przyleganie powłoki do powierzchni poliuretanu i brak jakichkolwiek nieciągłości.
Materiały poddano badaniu biozgodności z użyciem pełnej krwi w warunkach
oddziaływania sił ścinających typowych dla krążenia tętniczego. Wykazano silną
zależność zużycia płytek krwi od zwilżalności powierzchni testowanej. Spośród
badanych pokryć hydrożelowych wytypowano dwie powłoki, które miały najlepsze
właściwości i pozwoliły na znaczne zwiększenie biozgodności poliuretanu.
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1. Wstęp
Dzięki rosnącemu poziomowi życia, dostępności pożywienia, postępowi higieny
i medycyny, średnia długość życia ludzi stale rośnie. Szacuje się, że połowa dziewczynek
urodzonych na początku XXI wieku dożyje 100 lat. Niestety, nasze organizmy nie
zostały zaprojektowane by funkcjonować bezawaryjnie przez tak długi okres czasu.
Z tego powodu stale rośnie zapotrzebowanie na nowe, coraz bardziej zaawansowane
technologie medyczne i na nowe leki, które mają utrzymać nasze ciała w jak najlepszej
sprawności jak najdłużej. Nauki medyczne inspirowane stałym zapotrzebowaniem
społecznym rozwijają się w ostatnim okresie bardzo intensywnie. Nasza znajomość
zasad funkcjonowania organizmów żywych pozwala rozwiązywać coraz więcej
problemów i leczyć coraz więcej chorób. Niestety, uszkodzenia niektórych tkanek czy
narządów bywają na tyle ciężkie, że może pojawić się potrzeba ich usunięcia
i zastąpienia nowymi. Nowe narządy, jak serce, nerki czy wątroba, mogą pochodzić od
innego człowieka, od specjalnie hodowanych zwierząt (xeno-przeszczepy), być
hodowane sztucznie lub być całkowicie sztucznymi wytworami inżynierii biomedycznej.
Zapotrzebowanie na ludzkie narządy szybko rośnie i można wyrazić przekonanie, że
ludzkie narządy nie zaspokoją potrzeb chirurgii. Organy pochodzące od zwierząt, nawet
tych modyfikowanych genetycznie, ciągle nie spełniają wymagań i być może zawsze
będą budzić poważne ryzyko odrzucenia i wymagać stałego leczenia. Duże nadzieje na
przyszłość są wiązane z organami hodowanymi wewnątrz organizmu biorcy
przeszczepu. Coraz lepiej poznajemy mechanizmy komunikowania się komórek
zwierzęcych i wiemy jak można wywoływać zmiany ich funkcji czy nakłaniać je do
rozpoczęcia określonych procesów. Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy do jamy
brzusznej pacjenta wprowadza się rusztowanie wykonane z biodegradowalnego
polimeru z unieruchomionymi określonymi białkami sygnałowymi. Wtedy otrzymuje
się idealny bioreaktor mający stałą temperaturę, ochronę własnego systemu
odpornościowego oraz własny materiał genetyczny i komórkowy. W takim
bioreaktorze nasze własne komórki mogą wytworzyć od początku organ, który będzie
można wykorzystać do przeszczepu czy autoprzeszczepu. Technologie takie pozwalają
jak na razie wykonać tylko niewielkie fragmenty niektórych prostych tkanek, ale być
może w przyszłości pozwolą na hodowlę bardziej złożonych narządów. Takie
rozwiązanie będzie, niestety, wymagać znacznego rozwoju nauk medycznych, także
długiego czasu na wyhodowanie nowego organu. Alternatywnym rozwiązaniem jest
zastosowanie sztucznego narządu spełniającego wszystkie niezbędne funkcje organu
naturalnego. Całkowicie sztuczne narządy mogą być wytwarzane przemysłowo i być
dostępne w dowolnych ilościach w każdym szpitalu. Nie są też dedykowane dla
pacjenta o konkretnym genotypie, co czyni je znacznie bardziej uniwersalnymi.
Sztuczne narządy mogą też pełnić funkcje dodatkowe, których nie mają zastępowane
narządy. Może to być wydzielanie określonych leków czy hormonów jak i stała kontrola
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fizjologii naszego organizmu, połączona ze zdalnym i zwrotnym wysyłaniem informacji,
np. przez sieć telefonii komórkowej. Narząd taki powinien być wykonany z materiałów,
które nie wywołują żadnych negatywnych procesów w organizmie biorcy. Powierzchnia
kontaktu takiego sztucznego narządu z żywym organizmem, jest miejscem intensywnie
zachodzących procesów biologicznych (rys.1). Te procesy mają wpływ na powodzenie
zabiegu implantacji, nawet i życie pacjenta.
Implantacja
Adsorpcja molekuł wody i jonów
Adsorpcja małych protein
Dynamiczna adsorpcja/desorpcja protein
(efekt Vromana)

Otaczająca tkanka

Powierzchnia implantu

Ostra reakcja zapalna
(neutrofile, makrofagi)

Adhezja monocytów, trombocytów
Makrofagi i procesy z ich udziałem
Cytokiny

Chroniczny proces zapalny
(monocyty, limfocyty)

Izolacja implantu, chroniczny słaby proces zapalny,
(fibroblasty, granulocyty, tkanka łączna) (komórki odpowiedzi na ciało obce, komórki wielojądrzaste,
makrofagi, monocyty)

Rys. 1. Procesy przebiegające w otoczeniu biomateriału po implantacji
Procesy zachodzące zarówno na powierzchni biomateriału jak i w otaczającej tkance są
opisane w (Anderson, 2008). Początkowo, podczas kontaktu implantu z płynami
ustrojowymi dochodzi do adsorpcji na jego powierzchni wody i jonów, a następnie
rozpoczyna się adsorpcja małych, a potem większych protein. Głównie adsorbowane są
fibronektyny, witronektyny, fibrynogen i albumina – białka te mogą adsorbować
i desorbować, co prowadzi do pewnej równowagi dynamicznej i jest określane jako
efekt Vromana. Zaadsorbowane białka stanowią z kolei punkty wiązania komórek,
głównie makrofagów, monocytów, limfocytów i płytek krwi. Komórki te mogą też
adsorbować bezpośrednio do powierzchni dzięki białkom błonowym, które wystają
ponad powierzchnię błony komórkowej na kilka do kilkudziesięciu nanometrów.
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Sposób adsorpcji białek wpływa na ich konformację, a ta z kolei rozpoznawana jest
przez komórki i determinuje ich zachowanie. Komórki mogą wiązać się lub nie
z powierzchnią sztucznego narządu. W komórkach zaadsorbowanych na powierzchni
może występować cały szereg procesów biochemicznych uzależnionych od struktury
biomateriału, od zdolności do podziału podziału, zmiany fenotypu, sekrecji określonych
cytokin czy innych molekuł sygnałowych, aż do apoptozy. Na procesy komórkowe silnie
wpływają również cytokiny wydzielane przez otaczające komórki. Tak więc zjawiska
występujące na powierzchni implantowanego materiału silnie wpływają na procesy
zachodzące w otaczających tkankach i vice versa.
W przypadku kontaktu implantu z krwią adsorpcja protein ma również zasadnicze
znaczenie (Gorbet, 2004). W naturalnej sytuacji, śródbłonek, będący w stałym
kontakcie z krwią, ma powierzchnię, do której proteiny obecne we krwi adsorbują
jedynie w niewielkim stopniu, a nawet po zaadsorbowaniu nie pobudzają kaskady
krzepnięcia krwi. Dodatkowo, komórki śródbłonka stale produkują i wydzielają szereg
substancji przeciwdziałających krzepnięciu krwi, jak heparyna, prostacyklina, tlenek
azotu, trombomodulina czy TFPI (ang. – tissue factor pathway inhibitor). Najlepszym
rozwiązaniem byłoby, więc wytworzenie takiej żywej struktury na powierzchni
implantu, a komórki śródbłonka posiadające naturalną kontaktową inhibicję wzrostu
wydają się do tego celu idealne. Niestety, technologia taka, mimo intensywnie
prowadzonych badań, jest wciąż niedostępna. Ze względu na fakt, iż trudno jest
wytworzyć sztuczną strukturę, która będzie w stanie stale wydzielać substancje
przeciwdziałające procesowi krzepnięcia krwi, należy możliwie skutecznie zapobiegać
pobudzaniu tej kaskady. Z prowadzonych na całym świecie badań wynika, że dwa
rodzaje podejścia pozwalają na uzyskanie najlepszych wyników. Podejścia te to
wytworzenie: powierzchni przypominającej powierzchnię błony komórkowej,
eksponujące na zewnątrz zjonizowane ugrupowania fosfatydylocholiny (Ishihara,
1998), oraz powierzchni superhydrofilowej (Xu, 2007). Oba rodzaje powierzchni
cechuje niski współczynnik adsorpcji białek osocza i płytek krwi. Ale trzeba sobie
zdawać sprawę z faktu, że trombocyty, nawet jeśli nie zostaną zaadsorbowane, mogą
w kontakcie z powierzchnią ulegać aktywacji, co wywołuje zagrożenie powstaniem
zakrzepu w innym miejscu krwioobiegu.
Powierzchnie superhydrofilowe zbudowane są z łańcuchów polimerów o silnie
hydrofilowych własnościach. Łańcuchy te szczepione są na powierzchni implantu
tworząc rodzaj szczotki. W środowisku wodnym polimer wiąże znaczne ilości wody
pomiędzy łańcuchami. Pod wpływem adsorpcji wody, łańcuchy polimerów
wyprostowują się i tworzą formę sztywnej szczotki z prosto sterczącymi włóknami –
łańcuchami polimerów, (Kim, 2002). Powierzchnia taka, składająca się w ponad 90%
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z wody, cechuje się bardzo małą energią powierzchniową, małą adhezją białek oraz
zapobiega adhezji komórek (Le, 2010). Jeśli jest dostatecznie gruba, białka błonowe
sterczące z powierzchni makrofagów nie sięgają poprzez nią do podłoża polimerowego.
Na przykład, jedno z białek błonowych „dalekiego zasięgu” makrofagów - CD4,
wykracza poza błonę komórkową na około 14 nm, podczas gdy szczotka łańcuchów
polimeru hydrofilowego zwykle przekracza kilkadziesiąt mikrometrów (Le, 2010).
Powierzchnie otrzymane z polimerów tworzących hydrożele nie pobudzają również
układu immunologicznego dopełniacza, co jest bardzo ważne w przypadku implantów.
Powierzchnie takie mogą być otrzymywane z polimerów silnie wiążących wodę, jak
policukry i polikwasy cukrowe, polietery, polialkohole i inne. Dobrze, jeśli polimery te
posiadają ładunek ujemny, który jest typowy dla tkanek zwierzęcych. W praktyce
najczęściej stosuje się kwas hialuronowy, heparynę, poli glikol etylowy czy polialkohol
winylowy. W przypadku implantów przeznaczonych do długotrwałego przebywania w
organizmie, ważne jest, by taki polimer odporny był na enzymy i czynniki utleniające
obecne we krwi. Ciekawą propozycją na taki materiał wydaje się być
poliwinylopirrolidon (PVP). Polimer ten cechuje się silnym wiązaniem wody, dobrą
i przebadaną biozgodnością (stosowany w farmacji, był stosowany do sporządzania
roztworów krwiozastępczych) oraz jest stosunkowo odporny na aparat enzymatyczne
ssaków i na utlenianie.
Znane są różnorodne metody stosowane do pokrywania jednych polimerów warstwą
innego polimeru. Generalnie można je podzielić na fizyczne i chemiczne. Metody
fizyczne stosowane są najczęściej – pozwalają na otrzymanie pokryć o różnej grubości
w stosunkowo prosty sposób. Siłą wiążącą pokrycie z podłożem są siły mechaniczne,
Van Der Waalsa lub splątanie łańcuchów polimerów, a czynnikiem ułatwiającym
wytworzenie takiego połączenia może być rozpuszczalnik lub podwyższona
temperatura, rozluźniające strukturę polimerów, jak w przypadku popularnych farb.
Zastosowanie metod chemicznych pozwala na wytworzenie bardziej trwałych pokryć,
w których sieć polimerowa podłoża połączona jest kowalencyjnie z pokryciem. Dzięki
temu pokrycie jest lepiej związane z podłożem, a struktura pokrycia może być
precyzyjnie zaprojektowana i wykonana, zarówno ze względu na budowę chemiczną
jak i strukturę fizycznej sieci polimerowej. Do wytworzenia pokryć chemicznych
najczęściej wykorzystuje się reakcje polikondensacji czy polimeryzacji ze specjalnie
wytworzonymi grupami aktywnymi podłoża i pokrycia lub procesy wolnorodnikowe.
Przedstawione poniżej badania pokazują, iż PVP może być skutecznie wiązany do
powierzchni poliuretanów z wykorzystaniem mechanizmu wolnorodnikowego, tworząc
trwałe i stosunkowo grube warstwy pokrycia. Pokrycie z PVP silnie chłonie wodę
i pozwala na otrzymanie powierzchni cechujących się wysoką hemokompatybilnością.
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2. Otrzymywanie przeciwzakrzepowych pokryć hydrożelowych
2.1. Metodyka
Wytwarzanie hydrożelowych powłok jest przeprowadzane dwuetapowo. W pierwszym
etapie polimer modyfikowany zanurzany jest w organicznym roztworze zawierającym
nadtlenek kumenu (CHP, Sigma-Aldrich) oraz dimetakrylan glikolu etylenowego
(EGDMA, Sigma-Aldrich). Rozpuszczalnik organiczny (heksan, Chempur) dobrano tak,
aby zapewnić wysoką rozpuszczalność tych związków. Po upływie określonego czasu
materiał zanurzany jest w drugim, wodnym roztworze polimeru modyfikującego poliwinylopirolidonu (PVP, Sigma-Aldrich) z dodatkiem jonów żelazawych (FeCl2,
Sigma-Aldrich) i kwasu askorbinowego. Następnie materiał płukany jest w wodzie oraz
1% v/v roztworze gliceryny pełniącej funkcję plastyfikatora. Końcowym etapem
procesu jest suszenie materiału w cieplarce, w temperaturze 30C.
Pokrycia wykonano na krążkach poliuretanowych (Chronathane™ P–75A, CardioTech)
dostarczonych przez Koordynatora Projektu PSS w formie dysków o średnicy 40 mm
i grubości 2 mm .
2.2. Mechanizm procesu
Idea prezentowanego procesu opiera się na polimeryzacji wolnorodnikowej, jednak jej
klasyczny przebieg został zmodyfikowany. Aby uniknąć homopolimeryzacji w fazie
wodnej cały proces podzielono na dwa etapy. Zastosowano dwa roztwory, organiczny
i wodny, co pozwoliło na rozdzielenie reagentów. Zabieg ten umożliwił podniesienie
efektywności procesu przez ograniczenie przestrzenne reakcji – tworzenie wolnych
rodników
zachodzi
głównie
na
powierzchni
międzyfazowej
polimer
modyfikowany/roztwór.
Podczas pierwszego etapu procesu zachodzą dwa zjawiska: adsorpcja reagentów (CHP,
EGDMA) na powierzchni polimeru oraz ich dyfuzja poprzez granicę międzyfazową
polimer/roztwór, a następnie akumulacja w obszarze cienkiej warstwy granicznej
polimerowej matrycy. Na tym etapie ważnym parametrem jest czas trwania procesu.
Powinien być on wystarczająco długi, aby pozwolić na zaadsorbowanie odpowiednio
dużej liczby molekuł CHP i EGDMA, jednak jego wydłużenie może okazać się
niekorzystne - zbyt głęboka penetracja związków w głąb polimeru utrudnia ich kontakt
z pozostałymi reagentami w dalszej części procesu, a nieprzereagowane związki mogą
stanowić potencjalny czynnik toksyczny. Podczas drugiego etapu procesu dochodzi do
kontaktu zaadsorbowanych składników z pozostałymi regentami. Efektem
zachodzących reakcji jest wytworzenia wolnych rodników oraz utworzenie wiązań
chemicznych pomiędzy łańcuchami polimerowymi. Należy zaznaczyć, że zarówno CHP,
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jak i EGDMA są związkami słabo rozpuszczalnymi w środowisku wodnym. Dlatego też
związki te pozostają zaadsorbowane na powierzchni oraz wewnątrz matrycy
polimerowej, tylko nieznaczna ich część ulega rozpuszczeniu w wodzie. Obecne
w wodnym roztworze jony żelazawe dyfundują do powierzchni materiału, gdzie
katalizują rozpad cząsteczek nadtlenku, prowadząc do powstania wolnych rodników
(rys.2, reakcja 1).

Rys.2: Reakcje rodnikowe prowadzące do wytworzenia powłok hydrożelowych
Część rodników powstałych z rozpadu CHP może wejść w reakcje z cząsteczkami wody
polegającą na międzycząsteczkowym przeniesieniu elektronów i atomów wodoru.
Efektem tej reakcji jest wytworzenie wysoce reaktywnych rodników hydroksylowych
(rys.2, reakcja 3). Rodniki te są zdolne do wychwytywania protonów z cząsteczek
polimerów prowadząc do powstania makrorodników (rys.2, reakcja 4). Rekombinacja
makrorodników z wytworzeniem kowalencyjnych wiązań węgiel-węgiel prowadzi do
(i) powstania trwałych chemicznych wiązań między łańcuchami polimeru
modyfikowanego oraz polimeru modyfikującego oraz (ii) usieciowania polimeru
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modyfikującego i utworzenia struktury hydrożelowej (rys.2, reakcja 5). Proces
sieciowania PVP jest wspomagany przez EGDMA zaadsorbowane na powierzchni
materiału. EGDMA posiada w swej strukturze wiązania podwójne, które podczas
reakcji z rodnikami przejmują niesparowany elektron i tworzą „pomosty” pomiędzy
sąsiednimi łańcuchami polimerowymi. W zaprezentowanym układzie ważną rolę pełni
kwas askorbinowy. Jego zadaniem jest regeneracja „zużytych” podczas reakcji z CHP
jonów żelazawych (rys.2, reakcja 2).

3. Optymalizacja procesu
W celu zoptymalizowania procesu wytwarzania powłok hydrożelowych zbadano wpływ
stężeń poszczególnych reagentów na właściwości otrzymywanych pokryć. Parametrami
mierzonymi był stopień spęcznienia powłoki hydrożelowej (ESR – ang. equilibrium
swelling ratio) oraz ilość PVP przyłączonego podczas modyfikacji (HG – ang. hydrogel
ratio). Dla każdej próbki wyznaczono: suchą masę materiału przed modyfikacją (m0),
suchą masę materiału po modyfikacji (pokrytego powłoką hydrożelową) (m s), masę
materiału pokrytego hydrożelem w stanie uwodnionym (mm) oraz pole powierzchni
próbki (S). ESR wyznaczono zgodnie z zależnością:
ESR [%] = ((Weq−Wd)/(Wd−W0)) 100%
HG liczono według równania:
2

HG [g/m ] = (Wd−W0)/S

Rys.3: Wiązania wodorowe tworzące się pomiędzy łańcuchami poliuretanu
i poliwinylopirolidonu
Otrzymanie prezentowanych w tym rozdziale hydrożelowych pokryć polimerowych
możliwe jest również bez udziału wolnych rodników (Kaźmierska, 2010). Mechanizm
tego procesu opiera się na niekowalencyjnych wiązaniach wodorowych, które powstają
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pomiędzy atomami tlenu obecnymi w cząsteczce PVP oraz atomami wodoru
poliuretanu (rys.3). Wiązanie takie jednak jest nietrwałe, ograniczona jest również ilość
łańcuchów polimerowych, które mogą zostać przyłączone do powierzchni
modyfikowanej.
Uzasadnienie pozytywnego wpływu stosowania reakcji rodnikowej na właściwości
powłoki hydrożelowej uzyskano porównując pokrycia wytworzone bez udziału wolnych
rodników (stężenie CHP równe 0%) z tymi, które uzyskano przy użyciu roztworów
z dodatkiem wodoronadtlenku kumenu (roztwory o stężeniach: 2%, 4%, 6%, 8%
i 12% v/v). Uzyskane wyniki przedstawiono na rys.4.
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Rys.4: Wartości HG i ESR dla różnych stężeń wodoronadtlenku kumenu (CHP) w
roztworze organicznym (0%, 2%, 4%, 8%, 12%, 16%) (MVSD, n=3).
Jak widać na wykresie wartości HG dla pokryć otrzymanych metodą standardową, bez
2
reakcji rodnikowych osiągnęły niskie wartości (HG=5,77 g/m ). Pokrycia
charakteryzowały się również niskim stopniem spęcznienia (ESR=50,14%). Potwierdza
to tezę, że bez zastosowania dodatkowego mechanizmu wiążącego polimer
modyfikowany oraz pokrycie, uzyskiwane powłoki są nietrwałe, a ilość przyłączonych
łańcuchów PVP jest nieznaczna. Wprowadzenie do układu wodoronadtlenku oraz
późniejsza reakcja rodnikowa znacząco zwiększa wartości HG i ESR. Dodatkowo można
zaobserwować, że wartości te rosną wraz ze wzrastającą zawartością CHP w roztworze.
Zależność ta jest w pełni zrozumiała – im wyższe stężenie CHP na powierzchni
materiału tym więcej wolnych rodników zostanie utworzonych, a tym samym więcej
łańcuchów PVP przyłączy się do powierzchni materiału. Warto również zauważyć, że
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dla dużych wartości stężeń CHP wartość ESR jest wysoka, co świadczy o niskim
usieciowaniu hydrożelu. Potwierdza to tezę, że rodniki tworzą się głównie na
powierzchni materiału, a ich ilość wewnątrz fazy wodnej jest niewielka.
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Rys.5: Wartości HG i ESR dla różnych stężeń dimetakrylanu glikolu etylenowego
(EGDMA) w roztworze organicznym (0%, 5%, 10%, 20%, 30%) (MVSD, n=3).
Zależność badanych parametrów od stężenia EGDMA w roztworze przedstawia rys.5.
W prezentowanej technice wytwarzania pokryć EGDMA pełnił funkcję czynnika
sieciującego dla tworzącej się struktury hydrożelowej. Jak można zauważyć jego
dodatek znacząco wpływa na właściwości otrzymanych powłok. Przy wyższych
stężeniach EGDMA stopień spęcznienia powłok zmniejsza się, co świadczy o ich
silniejszym usieciowaniu. W przypadku braku czynnika sieciującego (stężenie
EGDMA=0%) ilość przyłączonego do materiału PVP była niewielka, co skutkowało
niskimi wartościami HG i ESR. Pojawienie się EGDMA w układzie znacząco zwiększa
wartość HG, jednak dalsze zwiększanie jego stężenia nie wpływa na tę wartość.
Zgodnie z oczekiwaniami stężenie czynnika sieciującego w układzie ma więc wpływ
głównie na stopień usieciowania powłoki hydrożelowej a nie na jej grubość.
Właściwości powłok również silnie zależą od stężenia jonów żalazawych w środowisku
wodnym. Rozpatrzono pięć wartości stężeń chlorku żelaza (0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5%
i 1% w/v). Wyniki zaprezentowano na rys.6.

88

Biozgodne powłoki hydrożelowe dla protezy serca

100

700

HG

600

ESR

80
60

400

40

300

ESR [%]

HG [g/m2]

500

200
20

100

0

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

stężenie FeCl2 [%]
Rys.6: Wartości HG i ESR dla różnych stężeń chlorku żelaza (FeCl2) w roztworze wodnym
(0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5%, 1%) (MVSD, n=3).
W zakresie niskich stężeń wartości HG i ESR rosną wraz ze zwiększaniem się stężenia
2+
Fe , osiągając najwyższe wartości kolejno dla stężeń równych 0,1% (HGmax=61,69
2
g/m ) oraz 0,05% (ESRmax=445,60%). Dalsze zwiększanie stężenia FeCl2 powoduje
jednak znaczący spadek obu mierzonych parametrów. Przyczyną tej zależności są
zachodzące w układzie poboczne reakcje rodnikowe (Rys.7). Reakcje te katalizowane są
3+
przez jony Fe . Przy stałej ilości czynnika redukującego (kwas askorbinowy) wyższe
2+
3+
3+
stężenie jonów Fe pociąga za sobą wyższe stężenie jonów Fe . Jony Fe reagują
z rodnikami obecnymi w układzie, zmniejszając ich liczbę, a tym samym efektywność
reakcji formowania hydrożelu. Innym możliwym wyjaśnieniem przedstawionej
zależności może być hipoteza, że wysokie stężenia jonów żelaza powodują szybki
rozkład nadtlenków i nie dopuszczają do dyfuzji zarówno nadtlenków jak i rodników
w głąb fazy wodnej. Przez to procesy wolnorodnikowe są bardzo intensywne ale
ograniczają się do wąskiego obszaru przy powierzchni poliuretanu. Powoduje to
powstawanie cienkich i gęsto usieciowanych pokryć.
Zbadano również wpływ stężenia oraz mas cząsteczkowych PVP na właściwości pokryć.
Do otrzymania powłok użyto roztworów PVP o stężeniach: 0%, 5%, 10%, 15%, 20%
i 25% w/v oraz dwóch różnych mas cząsteczkowych polimeru: 24kDa i 360kDa.
Otrzymane wyniki zaprezentowano na rys.8. Zauważono, że zarówno stężenie
roztworu jak i masa cząsteczkowa użytego PVP silnie wpływa na grubość powłoki
hydrożelowej. Dla wyższych stężeń roztworów ilość przyłączonego do powierzchni
materiału PVP jest wyższa. Warto jednak podkreślić, że zbyt wysokie stężenia wpływają
negatywnie, na jakość pokrycia. Wraz ze wzrostem stężenia polimeru silnie wzrasta
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gęstość roztworu. Powoduje to utrudnianie w dyfuzji obecnych w roztworze jonów
żelazawych do powierzchni materiału i w efekcie zmniejsza efektywność polimeryzacji.
Powłoki uzyskane z roztworów PVP o stężeniu powyżej 15% były słabo związane
z podłożem, łatwo ulegały oderwaniu podczas procesu płukania. Grubość pokrycia była
również większa w przypadku roztworów PVP o wyższej masie cząsteczkowej.
Przykładowo, dla roztworów o najwyższym badanym stężeniu PVP (25%) HG dla PVP
2
2
24kDa wynosiło 43,12 g/m , natomiast dla PVP 360kDa HG=80,37 g/m .

Rys.7: Reakcje poboczne prowadzące do zmniejszenia liczby rodników w układzie
Wraz ze wzrostem gęstości roztworu PVP wzrasta stopień usieciowania pokrycia, co
skutkuje spadkiem zdolności adsorbcyjnych hydrożelu i zmniejszaniem wartości ESR.
Zaobserwowano znaczące obniżenie ESR dla powłok uzyskanych z roztworów
o gęstości powyżej 15% PVP. Dodatkowo powłoki te wykazywały niezadowalającą
jakość – zbyt silne usieciowanie hydrożelu skutkowało pękaniem i kruszeniem pokryć
podczas suszenia. Pokrycia uzyskane z mniej stężonych roztworów (5%, 10%, 15%)
charakteryzują się dobrą jakością i są silnie związane z podłożem.
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Rys.8: Wartości HG i ESR dla różnych stężeń PVP w roztworze wodnym (0%, 5%, 10%,
15%, 25%), dane dla dwóch mas cząsteczkowych PVP: 24kDa (PVP24) oraz 360kDa
(PVP360) (MVSD, n=3).

4. Analiza powierzchni pokryć hydrożelowych
Analizę powierzchni otrzymanych pokryć przeprowadzono z użyciem mikroskopii
elektronowej (SEM) oraz mikroskopii akustycznej (SAM). Zdjęcia SEM potwierdziły
obecność struktury silnie porowatej, charakterystycznej dla matrycy hydrożelowej
(rys.9). Mikroskopia akustyczna pozwoliła wykluczyć obecność delaminacji na granicy
podłoże-powłoka. Brak zmian w kształcie sygnału akustycznego potwierdził dobre
przyleganie powłoki do materiału (rys.10).
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Rys.9: Zdjęcie SEM powłoki hydrożelowej.

5. Badania biozgodności w kontakcie z krwią
Hemokombatybilność materiałów definiowana jest jako brak niepożądanych
oddziaływań biomateriałów z krwią krążąca (Seyfert, 2002). Do takich niepożądanych
oddziaływań zaliczane są: aktywacja krwinek, uszkodzenie krwinek, aktywacja układu
krzepnięcia, zmiany składu elektrolitowego i białkowego krwi, efekty wyzwalające
procesy zapalne i reakcje odpornościowe organizmu.

Rys.10: Analiza SAM krążka poliuretanowego pokrytego powłoką hydrożelową.
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Oddziaływania krew-biomateriał testowane są za pomocą testów dynamicznych
z użyciem krwi pełnej. Na potrzeby Projektu do testów biozgodności zastosowano
komercyjnie dostępne urządzenie o nazwie Cone and Plate Analyser (ImpactR, Diamed,
Szwajcaria). Urządzenie to wykorzystuje układ pomiarowy o planie budowy
wiskometru rotacyjnego, co umożliwia przeprowadzanie testów czynnościowych płytek
krwi w warunkach przepływu krwi.
5.1. Badane materiały
Badaniom biozgodności poddane zostały krążki poliuretanowe z pokryciami
hydrożelowymi różniącymi się grubością pokrycia oraz gęstością usieciowania. W celu
przygotowania pokryć o różnym stopniu usieciowania użyto roztworów o 5% (pokrycia
nisko usieciowane) oraz 15% (pokrycia wysoko usieciowane) stężeniu czynnika
sieciującego.
Tabela 1: Charakterystyka materiałów poddanych testom z użyciem ImpactR (wartości
HG i ESR podane jako średnieSD, n=3).
Nr
próbki

czynnik sieciujący

PVP

HG [g/m ]

ESR [%]

1

5%

5% PVP 360kDa

12,30,7

615,410,9

2

15%

5% PVP 360kDa

24,31,9

489,218,5

3

5%

15% PVP 24 kDa

2,80,4

1253,6419,2

4

15%

15% PVP 24 kDa

11,81,2

658,169,6

5

5%

10% PVP 360kDa

40,73,0

523,639,1

2

Różne grubości powłoki uzyskano dzięki zastosowaniu odpowiednich stężeń oraz mas
cząsteczkowych PVP: 15% PVP 24kDa (cienkie pokrycia), 5% PVP 360kDa (średnia
grubość pokrycia), 10% PVP 360kDa (grube pokrycia). Stężenia pozostałych reagentów
były stałe i wynosiły kolejno: nadtlenek kumenu 5% v/v, chlorek żelaza 0,05% w/v,
kwas askorbinowy 1% w/v. Dokładne wartości HG oraz ESR dla badanych powłok
przedstawiono w tabeli 1.
5.2. Metodyka badania
Materiały do testów biozgodności zostały przygotowane formie krążków o średnicy
19,5 mm i grubości 2 mm oraz poddane procesowi sterylizacji tlenkiem etylenu. Pomiar
każdego z materiałów został przeprowadzony z zastosowaniem dwóch powierzchni
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kontrolnych. Funkcje kontroli zewnętrznej pełniła powierzchnia polistyrenu, która
służyła również sprawdzeniu jakości krwi stosowanej do badania. Kontrolą wewnętrzną
był krążek poliuretanowy (Elasthan 55D, DSM PTG, USA), wykonany z materiału,
z którego jest zbudowana dotychczas stosowana polska proteza serca. Obok testu
dynamicznego badano również dwie próbki krwi przechowywane w warunkach
statycznych: nieaktywowaną (oznaczona jak bas) i zaktywowaną przez dodanie ADP
(Sigma-Aldrich, St Louis, USA; końcowe stężenie 20 mikroM). Testy każdej
z powierzchni wykonano w trzech powtórzeniach.
Przy badaniu posługiwano się krwią pobieraną od tego samego dawcy, zdrowego
mężczyzny w wieku 50 lat, który nie przyjmował żadnych leków. Krew pobierano
w laboratorium, bezpośrednio przed wykonaniem testu, który trwał 60 min.
Stosowano próżniowy system pobierania (BD Vacutainer Systems, Franklin Lakes, USA),
z zachowaniem zasad obowiązujących przy badaniu płytek krwi: braku opaski
uciskowej, użyciem igły o średnicy 12G, odrzuceniu pierwszej probówki krwi. Łącznie
do eksperymentu zużywano 3 probówki po 4,5 mL krwi, zawierające cytrynian sodu
(0,5 mL, 0,105M; BD Vacutainer systems). Morfologię krwi badano przy użyciu
automatycznego licznika komórkowego (Sysmex K-1000 cell counter; Sysmex Co.,
Mindelein, USA), który był zawsze kalibrowany przed eksperymentem, a wiarygodność
jego oznaczeń podlegała zewnętrznej i wewnętrznej kontroli laboratoryjnej.
Testy prowadzono z zastosowaniem jednorazowych teflonowych stożków firmy
DIAMED, w objętości 130 mikroL krwi, przy 720 obrotach na minutę, przez 5 minut.
Wartości te odpowiadają wskaźnikowi sił ścinających typowemu dla krążenia
-1
tętniczego (1800s ).
Po wykonanych testach próbki krwi zostały wyznakowane immunochemicznie
i analizowane z użyciem cytometru przepływowego (EPICS XL, Beckman Coulter Inc.,
Brea, USA). Posługiwano się przeciwciałami monoklonalnymi, które wiązały
następujące antygeny: CD62P – Sel-P, PAC-1 – zaktywowana glikoproteina IIb/IIIA,
CD61 – integryna płytkowa, CD14 – marker monocytów. Dokładna procedura
experymentu została opisana przez współwykonawców projektu (Sanak, 2010).
W ramach testów wykonano również oznaczenie stężenia mikrocząstek płytkowych
z wykorzystaniem testu immunoenzymatycznego (Zymuphen MP-activity ELISA kit,
Hyphen Biomed, Francja). Zastosowano dwie metody znakowania mikrocząstek: opartą
na wiązaniu znakowanej fluorescencyjnie aneksyny w obecności jonów wapnia oraz
znakowanie przeciwciałem rozpoznającym swoisty dla płytek antygen CD41a.
Wyznakowane mikrocząstki analizowano z użyciem cytometru przepływowego.
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5.3. Aktywacja płytek krwi na powierzchniach modyfikowanych hydrożelem
Wyniki testów były prezentowane jako odsetek zużycia płytek krwi, odsetek płytek
krwi tworzących agregaty płytkowe, z rozdziałem na agregaty dwupłytkowe i agregaty
zbudowane z większej liczby płytek; odsetek płytek krwi mających ekspresję Sel-P
i antygenu PAC-1 oraz stężenie mikrocząstek płytkowych.
Nie stwierdzono jednoznacznej zależności między grubością powłoki i gęstością jej
usieciowania a poziomem aktywacji trombocytów. Najlepsze wyniki uzyskano dla
powłok oznaczonych numerami 4 oraz 5. Były to materiały o pośredniej (HG=11,8
2
2
g/m ) oraz najgrubszej spośród badanych (HG=40,7 g/m ) powłoce. Oba materiały
charakteryzowały się bardzo niskim poziomem zużycia płytek (kolejno: 24%
i 20%). Ponad 90% wszystkich obiektów CD61+ stanowiły płytki krwi. Liczba
wytworzonych agregatów była niewielka, w zdecydowanej większości były to małe
agregaty dwupłytkowe, ilość dużych agregatów była nieznaczna (poniżej 1%).

ADP
5
4
3

płytki

2

małe agregaty
duże agregaty

1
PU
bas
0%
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40%

60%

80%

100%

Rys.11: Odsetek wolnych płytek krwi oraz małych i dużych agregatów płytkowych
2

Warto podkreślić, że materiał o najmniejszej grubości pokrycia (HG=2,8 g/m ),
oznaczony numerem 3 wykazywał najwyższy odsetek zużycia płytek osiągający wartość
76%. Niewiele ponad połowę wszystkich obiektów CD61+ (56%) stanowiły wolne płytki,
resztę stanowiły agregaty płytkowe, z czego większość zaliczono do grupy dużych
agregatów. Powłoka ta generowała również najwięcej mikrocząstek (34 nM). Poziom
aktywacji płytek mierzony ekspresją P-selektyny również był znaczący i wynosił 32%.
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Rys.12: Odsetek wolnych płytek liczony w odniesieniu do próbki kontrolnej
przechowywanej w warunkach statycznych (średnieSD, n=3).
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Rys.13: Stężenie mikrocząstek płytkowych (średnieSD, n=3).
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Rys.14: Odsetek płytek z ekspresją antygenu PAC-1 (średnieSD, n=3).
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Rys.15: Odsetek płytek z ekspresją P-selektyny (średnieSD, n=3).

97

Biozgodne powłoki hydrożelowe dla protezy serca

5.4. Adhezja komórek a zwilżalność powierzchni
Zwilżalność materiałów odgrywa istotną rolę w procesie adsorpcji powierzchniowej
protein, wpływając na ilość oraz rodzaj adsorbowanych białek. Jak już wspomniano,
adsorpcja białek prowadzi do adhezji komórek, w tym komórek krwi, co z kolei może
powodować ich aktywację oraz agregację i w efekcie wytworzenie skrzepów w dalszej
części układu krwionośnego. Dlatego też kontrola procesu adsorpcji białek wydaje się
być kluczowa w próbach opracowania materiałów atrombogennych. Dowiedziono, że
wraz ze wzrostem hydrofobowości materiału zwiększa się ilość zaadsorbowanych
białek (Brash 1995). Znaczenie ma jednak nie tylko ilość, ale przebieg procesu
adsorpcji. W przypadku powierzchni hydrofobowych, zaadsorbowane białka, w skutek
oddziaływań hydrofobowych mogą ulegać denaturacji, co prowadzi do utraty ich
aktywności biologicznej. Białka takie nie są w stanie oddziaływać z receptorami na
powierzchni komórek i nie powodują ich adhezji. Inaczej dzieje się w przypadku
powierzchni hydrofilowych. Takie powierzchnie powodują mniejszą adsorpcję protein,
jednak te zaadsorbowane utrzymują swoją prawidłową konformację, dzięki czemu
zachowują aktywność i mogą wiązać komórki. Jak widać, wybór odpowiedniej
powierzchni nie jest jednoznaczny.
Tabela 2: Wybrane modyfikacje powierzchniowe poliuretanu wraz z odpowiadającymi
im wartościami kąta zwilżania oraz zużycia płytek krwi.
Wartość kąta zwilżania []

Odsetek wolnych
płytek krwi [%]

PU

66

51

PU/PDMS

113

23

PU/PFC

118

28

PU/PVP 24kDa

15

76

PU/PVP 360kDa

32

80

W celu oszacowania wpływu zwilżalności powierzchni na biozgodność, jako
alternatywne do hydrofilowych zbadano materiały silnie hydrofobowe. Materiały
zostały przygotowane przez nasz zespół. Krążki poliuretanowe zostały pokryte warstwą
diizocyjanianów, do których, dzięki reakcji pomiędzy odpowiednimi grupami
funkcyjnymi, przyłączono hydrofobowe związki – polidimetylosiloksan (PDMS) oraz
fluorooktanol (PFC). Zabieg ten pozwolił na uzyskanie silnie hydrofobowej powłoki –
kąt zwilżania po modyfikacji wzrósł z 66 (wartość dla niemodyfikowanego

98

Biozgodne powłoki hydrożelowe dla protezy serca

poliuretanu) do 113 (powierzchnia modyfikowana PDMS) oraz 118 (powierzchnia
modyfikowana PFC). Tak zmodyfikowane powierzchnie poddano testom z użyciem
ImpactR. Wartością porównywaną był odsetek wolnych płytek liczony względem
próbki kontrolnej (próbka krwi przechowywana przez okres testu w warunkach
statycznych). Otrzymane wartości zebrano w tabeli 2.
Wykazano, że ilość wolnych płytek krwi silnie zależy od zwilżalności testowanej
2
powierzchni (R = 0.950, rys.16). Zużycie płytek rośnie wraz ze wzrostem hydrofobości
powierzchni. Powierzchnie hydrofobowe powodowały znaczące zużycie płytek - wolne
płytki stanowiły nieco ponad jedną piątą płytek w próbce kontrolnej. Inkubacja krwi
z niemodyfikowanym poliuretanem spowodowała zmniejszenie wolnych płytek
o połowę. Materiały z pokryciem hydrożelowym charakteryzował najwyższy odsetek
wolnych płytek – po zakończonym teście we krwi pozostało około 80% płytek. Warto
zauważyć, że masa cząsteczkowa PVP, którego użyto do wykonania pokrycia wpływała
na zwilżalność powierzchni, a co za tym idzie również na odsetek zużycia płytek.
90
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Rys.16: Wpływ zwilżalności powierzchni na odsetek niezagregowanych płytek krwi.

6. Podsumowanie
Niniejsza
praca
przedstawia
metodę
otrzymywania
biozgodnych
haemocompatybilnych pokryć do poliuretanów. Proces opiera się na zastosowaniu
reakcji wolnorodnikowych, przy czym rodniki wytwarzane są kontaktowo jedynie na
pokrywanej powierzchni. Tak prowadzona reakcja szczepienia PVP na PU pozwala
kontrolować zarówno grubość powstałej powłoki jak i jej strukturę – gęstość
usieciowania. Potencjalnym zastosowaniem prezentowanej technologii jest
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zabezpieczanie wewnętrznej powierzchni protez serca przed wykrzepianiem krwi.
Pokrycie takie oprócz bezpośredniego zabezpieczania przed adhezją płytek krwi
znacznie zmniejsza też kontaktową aktywacje płytek krwi w warunkach dynamicznych.
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Streszczenie
Opracowano biodegradowalne i biozgodne materiały polimerowe (biomateriały)
o właściwościach odpowiednich do przedłużonego kontaktu z krwią dla potrzeb polskiej
protezy serca do wspomagania pracy serca przez okres powyżej 2 lat. Ponadto
otrzymano i zbadano biodegradowalne i biokompatybilne materiały służących do
uszczelniania protez naczyniowych. Prowadzone badania były ukierunkowane na
opracowanie
biodegradowalnych
i
hemokompatybilnych
materiałów
charakteryzujących się właściwościami umożliwiającymi tworzenie cienkich
i elastycznych powłok wytrzymałych na naprężenia wewnętrzne wywołane ciśnieniem
krwi.
Opracowano cztery rodzaje biodegradowalnych i biozgodnych materiałów
polimerowych: wysokocząsteczkowy amorficzny poli-3-hydroxymaślan (a-PHB),
kopolimery blokowe PHA-blok-(a-PHB), poliestrouretany zawierające laktydowe
segmenty strukturalne. Jako materiały powłokotwórcze
zastosowano również
mieszaniny polimerowe biopoliestru n-PHB z syntetycznym a-PHB, nPHB/(a-PHB).
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1

Opracowane materiały zostały scharakteryzowane z zastosowaniem technik: GPC, H
13
i C NMR, ESI-MS, DSC. Scharakteryzowane materiały nanoszono na podłoża
wykonane z biomimetycznego poliuretanu lub stosowano do impregnacji protez
naczyniowych.

1. Wstęp
Badania nad polimerami przydatnymi do preparacji powłok zapobiegających
wykrzepianiu krwi dla zastosowań w protezie polskiego sztucznego serca oraz do
impregnacji protez naczyniowych były ukierunkowane na opracowane materiałów
charakteryzujących się właściwościami umożliwiającymi tworzenie cienkich,
elastycznych i wytrzymałych na naprężenia wewnętrzne wywołane ciśnieniem krwi,
powłok. W badaniach kierowano się tym żeby proteza po impregnacji była nadal giętka
i elastyczna, wytrzymała na naprężenia wewnętrzne wywołane ciśnieniem krwi, oraz ze
względu na kontakt z krwią i tkanką żywą naniesiona powłoka była bioi hemokompatybilna. W tym kontekście wiele uwagi poświęca się ostatnio badaniom
nad polimerami biodegradowalnymi posiadającymi istotne znaczenie przemysłowe
z uwagi na możliwość otrzymania materiałów o szerokim spektrum zastosowań,
szczególnie w obszarze ochrony zdrowia oraz środowiska [1].
Naturalne poliestry alifatyczne, będące pochodnymi -hydroksykwasów są szczególnie
interesującą grupą polimerów ze względu na swoje właściwości aplikacyjne. Poliestry
te są nietoksyczne, biokompatybilne i ulegają biodegradacji. Biopoliestry alifatyczne
(nazwa angielska: poly(3-hydroxyalkanoates), PHA, są polimerami izotaktycznymi,
wytwarzanymi na drodze enzymatycznej syntezy przez wiele mikroorganizmów jako
komórkowe materiały zapasowe, stanowiące źródło energii i węgla [1]. Ogólną budowę
biopoliestrów alifatycznych przedstawia Rysunek 1:

O
H

O

R
OH
n

Rysunek 1. Budowa biopoliestrów alifatycznych PHA
Najprostszy z biopoliestrów alifatycznych poli(kwas [R] 3-hydroksymasłowy), PHB,
(Rys. 1, R=CH3) został wyizolowany po raz pierwszy z komórek bakterii przez Lemoigne
w 1925 roku [1]. Naturalny PHB wykazuje jednak wysoki stopień krystaliczności
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(> 70%), co znacznie utrudnia jego przetwórstwo. Dlatego też znacznie lepsze
właściwości mechanicznei elastyczność posiadają jego mieszaniny z syntetycznym
ataktycznym poli[(R,S)-3-hydroksy maślanem)]. Oligomery PHB ze względu na
powszechną obecność w strukturach żywych organizmów cieszą się z dużym
zainteresowaniem w zastosowaniach biomedycznych jako materiał biozgodny oraz
biodegradowalny.
Alternatywnymi chemicznymi metodami syntezy analogów biopoliestrów alifatycznych
są reakcje enzymatyczne [1, 2] oraz procesy polimeryzacji odpowiednich estrów
cyklicznych, lak tonów. Szczególnie dogodną metodą syntezy analogów PHB jest
opracowana przez Profesora Jedlińskiego i współpracowników kontrolowana metoda
polimeryzacji -butyrolaktonu z zastosowaniem nowoczesnych, aktywowanych
inicjatorów anionowych.

Rysunek 2. Schemat syntezy poli-3-hydroksymaślonu na drodze polimeryzacji
anionowej z otwarciem pierścienia -butyrolaktonu
Polimeryzacja anionowa -butyrolaktonu prowadzi do poli(3-hydroksymaślanu)
o różnej taktyczności, budowie chemicznej grup końcowych oraz masie cząsteczkowej,
w zależności od czynności optycznej monomeru, typu zastosowanego inicjatora oraz
doboru odpowiednich warunków prowadzenia procesu [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,
13,
14].
Opracowana
nowa
metoda
polimeryzacji
anionowej
-butyrolaktonu umożliwiła nie tylko syntezę homopoliestrów o kontrolowanej masie
cząsteczkowej i dyspersyjności, ale również syntezę kopolimerów w tym kopolimerów
blokowych i szczepionych [1, 2, 3].
Biopoliester n-PHB jak również jego syntetyczny analog ulegają degradacji
hydrolitycznej. Degradacja hydrolityczna izotaktycznego biopoliestru n- PHB przebiega
raczej wolno ze względu na obecność fazy krystalicznej, ataktyczny
poli[(R,S)-3-hydroksymaślan)] jako polimer amorficzny degraduje szybciej, jednak
w porównaniu z polilaktydem i jego kopolimerami wykazuje znacznie dłuższe czasy
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degradacji z uwagi na większą hydrofobowość tego materiału. Produkty degradacji
hydrolitycznej tych polimerów: kwas 3-hydroksymasłowy i jego oligomery są
rozpuszczalne w wodzie, bardzo dobrze tolerowane przez organizm i mogą być
enzymatycznie zdegradowane wewnątrz komórki lub ulec dalszej hydrolizie. Badania
ataktycznego poli(3-hydroksy maślanu) wykazały również jego brak cytotoksyczności
w hodowlach in vitro.

2. Część Eksperymentalna
2.1 Stosowane materiały
Biopoliester (PHB, Biomer) polimer kwasu [R] 3-hydroksymasłowego amorfizowano
przez stapianie w temperaturze 458 K (185°C) w atmosferze argonu i szybkie
schłodzenie do temperatury pokojowej. Polimer następnie oczyszczano poprzez
wytrącenie w heksanie z roztworu chloroformowego. Biopoliester (PHBH, Nodax),
kopolimer kwasu 3-hydroksymasłowego i kwasu 3-hydroksyheksanowego stosowano
bez dodatkowego oczyszczania. (R, S) -Butyrolakton (-BL), produkt firmy Aldrich,
suszono poprzez dwukrotną destylację odpowiednio znad wodorku wapnia (CaH 2) oraz
metalicznego sodu (Na), odbierając frakcję wrzącą w temperaturze 319-320 K (4647°C) przy 5 mmHg. Octan tetrabutyloamoniowy (99,0%), produkt firmy Aldrich.
2. 2 Synteza materiałów polimerowych
2.2.1. Synteza wysokocząsteczkowego poli([R, S] 3-hydroksymaślanu), a-PHB
Syntetyczny analog biopoliestru n-PHB otrzymano na drodze anionowej polimeryzacji
racemicznego -butyrolaktonu (-BL) inicjowanej octanem tetrabutyloamoniowym.
Postęp procesu polimeryzacji określano metodą FTIR (zanik pasma pochodzącego od
-1
grupy karbonylowej β-butyrolaktonu przy 1820 cm ). Reakcję polimeryzacji
zakańczano kwasem solnym. Otrzymany poli([R, S] 3-hydroksymaślanu), a-PHB,
z octanowymi i karboksylowymi grupami końcowymi charakteryzowano przy
zastosowaniu chromatografii żelowej, GPC, oraz protonowego magnetycznego
1
rezonansu jądrowego H NMR. Wyznaczona z GPC liczbowo średnia masa cząsteczkowa
a-PHB wynosiła Mn=100 000 g/mol. W oparciu o analizy przeprowadzone techniką
1
H NMR stwierdzono, że otrzymany, wysokocząsteczkowy polimer był w pełni
13
ataktyczny. Udział triad izo-i syndiotaktycznych wyznaczony z widm C NMR
(w oparciu o sygnały węgla grupy metylenowej) wynosił odpowiednio I = 24%, S = 25%,
1
Hs = 25%, Hi = 26%,. Zawartość diad izotaktycznych (i) wyznaczona z widm H NMR
(dla sygnału odpowiadającego protonom grupy CH 3 przy 1,28 ppm) była równa 50%,
Rysunek 3. Zatem, stosowany poli([R, S] 3-hydroksymaślan), otrzymany na drodze
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anionowej polimeryzacji -BL, wobec zastosowanego inicjatora, jest polimerem w pełni
ataktycznym i amorficznym.

13

1

Rysunek 3.Widmo C NMR (węgiel grupy metylenowej) (a) i H NMR
(protony grupy CH3) (b)
2.2.2. Synteza kopolimerów blokowych PHB-blok-(a-PHB)
Kopolimery blokowe PHA-blok-aPHB zostały otrzymane na drodze anionowej
polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) β-butyrolaktonu inicjowanej
karboksylanowymi grupami końcowymi makroinicjatorów polihydroksyalkanianowych
(PHA), Rysunek 4.
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Rysunek 4. Schemat syntezy kopolimerów blokowych PHA-blok-aPHB
Makroinicjatory PHA zostały otrzymane na drodze częściowej kontrolowanej
depolimeryzacji naturalnych poliestrów poprzez hydrolizę zasadową wiązań estrowych.
Proces kontrolowanej depolimeryzacji naturalnych PHA prowadzono w warunkach
dwufazowych, faza organiczna – chloroformowy roztwór PHA, faza wodna – 5 M
wodny roztwór KOH z dodatkiem czynnika kompleksującego eteru koronowego
o
18-korona-6 w temperaturze 35 C. Strukturę chemiczną oraz budowę grup końcowych
1
niskocząsteczkowych makroinicjatorów określono w oparciu o analizę widm H NMR
oraz widm masowych otrzymanych techniką spektrometrii mas z elektrorozpylaniem
jako metodą jonizacji (ESI-MS). Makroinicjatory posiadały nienasycone
i karboksylanowe grupy końcowe.
Drugim etapem syntezy kopolimerów blokowych PHA-blok-aPHB było wykorzystanie
makroinicjatorów PHA jako inicjatorów anionowej polimeryzacji racemicznego
β-butyrolaktonu. Proces prowadzony był w chloroformie lub tetrahydrofuranie jako
rozpuszczalniku w temperaturze pokojowej. Postęp procesu polimeryzacji określany
-1
był metoda FTIR (zanik pasma grupy karbonylowej β-butyrolaktonu przy 1820 cm ).
Po zakończeniu procesu do mieszaniny poreakcyjnej dodawano wodnego roztworu
kwasu solnego (HCl) uzyskując karboksylowe grupy końcowe. Otrzymane kopolimery
blokowe PHA-blok-aPHB charakteryzowano stosując chromatografię żelową, GPC,
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1

protonowy magnetyczny rezonans jądrowy H NMR oraz różnicową kalorymetrię
skaningową, DSC.
2.2.3 Synteza poliestrouretanów zawierających laktydowe segmenty strukturalne.
Syntezę poliestrouretanów prowadzono etapowo. W pierwszym etapie na drodze
glikolizy polilaktydu (PLA) i alifatyczno-aromatycznego kopoliestru kwasu
tereftalowego adypinowego i 1,4-butandiolu (BTA) wobec glikolu etylenowego
otrzymano oligomery zawierające końcowe grupy hydroksylowe, Rysunek 5.
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Rysunek 5. Schemat glikolizy polilaktydu (PLA) i alifatyczno-aromatycznego kopoliestru
kwasu tereftalowego adypinowego i 1,4-butandiolu (BTA).
Następnie otrzymane oligomery zastosowano w syntezie poliestrouretanów stosując
jako przedłużacz łańcucha 1,4-butanodiol, Rysunek 6.
Przebieg reakcji kontrolowano poprzez oznaczanie zawartości grup izocyjanianowych
w mieszaninie reakcyjnej metodą miareczkowania oraz metodą spektrofotometryczną
(FTIR). Masę cząsteczkową oraz strukturę chemiczną otrzymanych poliestrouretanów
określono stosując odpowiednio chromatografię żelową oraz magnetyczny rezonans
1
jądrowy. Występowanie w widmach protonowych
H NMR badanych
poliuretanoestrów multipletu w zakresie  = 6,9 - 7,1 ppm, potwierdziło obecność
grupy uretanowej, Rysunek 7. Stosując powyższą metodę zsyntezowano szereg
poliestrouretanów o średnich liczbowych masach molowych do 30 000 g/mol
różniących się zawartością segmentów PLA
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Rysunek 6. Schemat syntezy poliestrouretanów

1

Rysunek 7. Widmo H NMR wybranego poliestrouretanu.
2.2.4 Preparatyka mieszanin polimerowych biopoliestru n-PHB z syntetycznym aPHB, nPHB/(a-PHB)
Wykorzystując poli([R,S] 3-hydroksymaślan), a-PHB, otrzymano jego mieszaninę
polimerową z naturalnym nPHB poprzez zmieszanie składników w odpowiednim
stosunku wagowym (80% a-PHB i 20% nPHB) i rozpuszczenie w chloroformie.
Mieszaninę przygotowano bezpośrednio przed procesem nanoszenia impregnacji
uszczelniającej lub powłok.
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2.3. Stosowane metody analityczne
Magnetyczny rezonans jądrowy. Analizę metodą protonowego i węglowego
1
13
rezonansu jądrowego ( H NMR i C NMR) prowadzono przy użyciu spektrometru
Varian VXR-300. Pomiary wykonywano w CDCl3, stosując jako standard wewnętrzny
13
czterometylosilan (TMS). Widma C NMR wykonano przy częstotliwości rezonansowej
13C wynoszącej 75 MHz dla 10% roztworów w CDCl3 stosując akumulację 30 000
przejść.
Analizę metodą chromatografii żelowej (GPC) prowadzono w chloroformie
w temperaturze (35°C) przy szybkości przepływu eluentu wynoszącej 1ml/min, stosując
chromatograf żelowy Spectra-Physics 8800 z układem dwóch kolumn Styragel typu
Mixed-C Krzywe kalibracyjne wykreślono w oparciu o standardy polistyrenowe
o wąskiej dyspersyjności (PL Lab).
Analizę metodą spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) wykonywano przy użyciu
spektrometru FTS 40A Bio-Rad w temperaturze pokojowej. Próbki przygotowywano
w postaci pastylek z KBr lub filmu cieczy.
Analizę techniką spektrometrii mas z zastosowaniem jonizacji metodą
elektrorozpylania (ESI-MS) prowadzono stosując pułapkowy spektrometr masowy
Finnigan LCQ. Próbki do analizy rozpuszczano w układzie metanol/woda (50/50) lub
chloroform/metanol (90/10) i dozowano do spektrometru za pomocą pompy
strzykawkowej z szybkością przepływu 3-10 µl/min. Napięcie w źródle jonów wynosiło
4,25 kV a temperatura kapilary (200°C). Analizę prowadzono rejestrując jony dodatnie
lub ujemne.

3. Dyskusja wyników
3.1. Biodegradowalne i biokompatybilne powłoki polimerowe zapobiegające
wykrzepianiu krwi dla zastosowań w protezie sztucznego serca
Celem
prowadzonych
badań
było
opracowanie
biokompatybilnych
i biodegradowalnych materiałów polimerowych (biomateriałów) o właściwościach
odpowiednich do permanentnego kontaktu z krwią w protezie serca do wspomagania
pracy serca przez okres powyżej 2 lat jak również opracowanie biodegradowalnych
biokompatybilnych materiałów polimerowych służących do uszczelniania protez
naczyniowych. Badania były ukierunkowane na opracowanie biodegradowalnych
hemokompatybilnych
materiałów charakteryzujących się właściwościami
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umożliwiającymi tworzenie cienkich, elastycznych i wytrzymałych na naprężenia
wewnętrzne wywołane ciśnieniem krwi, powłok.
Opracowano metody syntezy czterech biodegradowalnych i biozgodnych materiałów
polimerowych,
a
w
szczególności
wysokocząsteczkowego
amorficznego
poli-3-hydroxymaślanu, kopolimerów blokowych PHA-blok-aPHB, poliestrouretanów
zawierających laktydowe segmenty strukturalne. Jako
materiały na powłoki
zastosowano również mieszaniny polimerowe naturalnego n-PHB z syntetycznym
a-PHB, nPHB/(a-PHB). Przed użyciem badanych materiałów do preparacji powłok
oznaczono ich liczbowo średnią masę cząsteczkową techniką GPC oraz
1
13
przeprowadzono badania struktury z zastosowaniem technik H i C NMR.
Scharakteryzowany materiał nanoszono na podłoża wykonane z biomimetycznego
poliuretanu.
Jako pierwszy biomateriał do preparacji powłok zastosowano biopoliester n-PHB, ze
względu na jego biozgodność oraz biodegradowalność. Biopoliester ten charakteryzuje
się jednak wysoką krystalicznością dlatego też znacznie lepsze właściwości
mechaniczne i elastyczność posiadały jego mieszaniny z syntetycznym ataktycznym
poli(3-hydroksymaślanem). Oba polimery ulegają degradacji hydrolitycznej. Degradacja
hydrolityczna izotaktycznego biopoliestru n-PHB przebiega raczej wolno ze względu na
obecność fazy krystalicznej natomiast ataktyczny poli(3-hydroksymaślan) jako polimer
amorficzny degraduje szybciej. Produkty degradacji hydrolitycznej biopoliestru n-PHB
oraz mieszanin n-PHB/a-PHB: kwas 3-hydroksymasłowy i jego oligomery są
rozpuszczalne w wodzie, bardzo dobrze tolerowane przez organizm i mogą być
enzymatycznie zdegradowane wewnątrz komórek lub ulec dalszej hydrolizie. Jako
materiały powłokotwórcze zastosowano również bikopoliestry PHBH.
Dokonano wstępnej oceny powłok poprzez badanie wyglądu, przyczepności do
podłoża, twardości oraz odporności na działanie wody. Powłoki wylane zarówno na
szkło jak i na elastomer były gładkie, transparentne lub półmatowe, wykazywały
odporność na wodę i charakteryzowały się dobrą przyczepnością do podłoża co
oszacowano wykonując testy przyczepności nożem Petersa. Powłoki PHBH o grubość:
7 – 8 m nałożone na folię aluminiową były elastyczne nie pękały nawet przy zgięciu
0
o 180 , Rysunki 8-10.
Na podstawie wstępnej oceny powłok stwierdzono, że najlepszymi właściwościami
fizykochemicznymi charakteryzują się powłoki otrzymane z ataktycznego poli(3hydroksymaślanu) (a-PHB); mieszaniny polimerowej ataktycznego poli(3hydroksymaślanu) oraz naturalnego poli(3-hydroksymaślanu) (a-PHB/nPHB.
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80/20%mol), biopoliestru PHBH (kopoliester kwasu-3-hydroksymasłowego (HB)
i kwasu 3-hydroksyheksanowego (HH), zawartość merów HH wynosiła 13%). Dobrymi
właściwościami charakteryzowały się również powłoki preparowane z otrzymanego
w ramach projektu czystego poliuretanoestru PU, oraz z jego mieszaniny
z wysokocząsteczkowym amorficznym poli-3-hydroksymaślanem PU/a-PHB o składzie
50/50 %mol.

Rysunek 8. Powłoka z a-PHB nałożona na elastomer poliuretanowy

Rysunek 9. Powłoka z mieszanki a-PHB/poliestrouretanu o składzie 80/20 %mol po
teście przyczepności (test wykonano nożem Petersa) – przyczepność bardzo dobra
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0

Rysunek 10. Krawędź zginania o 180 Powłoka wykonana z biopoliestru PHBH
na folii aluminiowej po teście z zginania
W następnym etapie badań przeprowadzono ocenę biozgodności w aspekcie hemolizy
krwi wywołanej przez powłoki wytwarzane z wybranych materiałów poliestrowych.
Badania hemolizy krwi wykonano zgodnie z normą ASTM F 756 – 00 w Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii. Ocenę oddziaływania powłok z biomateriałów na krew ludzką
konserwowaną określono w oparciu o reakcję erytrocytów na kontakt z badanymi
powłokami. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że powłoki wykonana z a-PHB
i mieszanin a-PHB/nPHB i PU/a-PHB po kontakcie z krwią nie generowały uwalniania
dużej ilości wolnej hemoglobiny. Wyniki oporności osmotycznej są przesunięte
o 1 jednostkę w lewo od wartości prawidłowych, a hemoliza nie przekracza 2 g/l.
Powłoka wykonana z biokopoliestru PHBH wykazywała średni stopień hemolizy,
(hemoliza *g/l+ po 8h: 3,75; po 24 h: 13,3; oporność osmotyczna po 24h HP: 0,65%;
HK: 0,55%).
W celu dalszej oceny biozgodności opracowanych materiałów polimerowych
przeprowadzono test cytotoksyczności metodą bezpośrednią. Badanie wykonano
w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii na linii ciągłej fibroblastów mysich L 929 CCL-1 (LGC
Promochem).
Wszystkie wybrane materiały charakteryzowały się niską
cytotoksycznością. Średnia liczba martwych fibroblastów z trzech powtórzeń
dla badanych materiałów wyniosła: a-PHB - 17,3 ± 2,08 komórek; a-PHB/n-PHB 14,0 ± 2,00 komórek; Biopoliester PHBH – 33,7 ± 12,66 komórek.
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Rysunek 11. Widma H NMR biopoliestru PHBH przed degradacją (a) i(b) powłoki PHBH
po 30 dniach inkubacji w płynie SBF
W celu określenia wpływu zachowania powłok wykonanych z wybranych
biomateriałów w warunkach zbliżonych do środowiska w jakim docelowo będą
zastosowane badane biomateriały (krążki wykonane z biozgodnego poliuretanu
pokryte wyżej wymienionymi powłokami) inkubowano w sztucznym płynie
fizjologicznym o składzie jonowym zbliżonym do ludzkiego osocza (płyn SBF). Po 30
dniach inkubacji w płynie SBF dokonano oceny powłok. W przypadku powłoki
wykonanej z biopoliestru PHBH analiza mikroskopowa wykazała, utratę przyczepności
powłoki do podłoża (w szczególności na obrzeżach krążków zaobserwowano częściowe
odrywanie się powłoki od podłoża). Po usunięciu z podłoża poliuretanowego częściowo
1
odchodzącej powłoki PHBH, wykonano jej charakterystykę metodami H NMR oraz
1
GPC. Analiza H NMR wykazała, że struktura PHBH po 30 dniach inkubacji w płynie SBF
o
w temp 37 C nie ulega zmianie (Rysunek 11).
Analiza wykonana metodą chromatografii żelowej powłoki z PHBH po 30 dniach
inkubacji wykazała, że biopoliester PHBH nie zmienił średniej masy cząsteczkowej,
Rysunek 12.
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Rysunek 12. Krzywe elucji (GPC) powłoki z PHBH przed degradacją (linia czarna)
oraz po 30 dniach inkubacji w płynie SBF (linia zielona)
Zatem w czasie 30 dni inkubacji nie stwierdzono zachodzenia procesu degradacji
powłoki z PHBH w badanych warunkach.
W przypadku krążków pokrytych powłoką a-PHB po inkubacji w płynie SBF w świetle
przechodzącym zaobserwowano nieznaczne zmiany makroskopowe powierzchni
powłoki. Natomiast dla powłoki wykonanej z mieszaniny aPHB/nPHB o składzie
80%/20% nie stwierdzono żadnych widocznych zmian mikroskopowych.
o

Ponadto, analiza sztucznego osocza, w którym w temperaturze 37 C przez 30 dni
inkubowano krążki poliuretanowe pokryte badanymi powłokami, wykonana techniką
spektrometrii mas ESI-MS nie wykazała obecności sygnałów odpowiadających
uwalnianym z powłok produktom degradacji. Produktami degradacji w opisanych
warunkach przechodzącymi z badanych powłok do roztworów SBF powinny być
odpowiednie alifatyczne hydroksykwasy lub ich niskocząsteczkowe oligomery. Brak
sygnałów pochodzących od alifatycznych hydroksykwasów lub ich niskocząsteczkowych
oligomerów w widmach masowych tych próbek wskazuje, że w analizowanym okresie
inkubacji w badanych powłokach poliestrowych nie utworzyły się niskocząsteczkowe
produkty degradacji, które mogłyby migrować z powłok do medium SBF.
3.2. Biodegradowalne materiały polimerowe do uszczelniania protez naczyniowych
Jako materiały do uszczelniania protez naczyniowych dostarczonych przez Fundację
Rozwoju Kardiochirurgii zastosowano zsyntezowany w CMPW PAN ataktyczny
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poli[(R,S)-3-hydroksymaślan] o zróżnicowanych masach cząsteczkowych oraz
mieszaniny
ataktycznego
poli[(R,S)-3-hydroksymaślanu]
z
częściowo
zdepolimeryzowanym krystalicznym izotaktycznym biopoliestrem n-PHB. Do
uszczelniania zastosowano również biopoliester alifatyczny PHBH .
(R)

Do wstępnych prób uszczelniania protez naczyniowych DALLON H
i BARD
zastosowano następujące biomateriały: biopoliester PHBH
Mn= 350000
(13%molowych jednostek 3-hydroksyheksanowych), ataktycznego poli[(R,S)3hydroksymaślan] Mn= 100000, mieszanina polimerowa zawierająca 80% ataktycznego
poli[(R,S)3-hydroksymaślan] Mn= 10 000 i 20% biopoliestrem PHB Mn 100000,
miesznina polimerowa zawierająca 90 % ataktycznego poli[(R,S)3-hydroksymaślan]
Mn= 100000 i 10% biopoliestrem PHB Mn 3000, mieszanina polimerowa zawierająca
80% ataktycznego poli[(R,S)3-hydroksymaślan] Mn= 10 000 i 20% biopoliestrem PHB
Mn 100000g/mol.
Impregnację protez naczyniowych naniesiono dwoma metodami: poprzez zanurzenie
protezy w roztworze chloroformowym wybranych materiałów polimerowych
o określonym stężeniu a następnie usunięciu rozpuszczalnika oraz poprzez naniesienie
impregnacji polimerowej na protezę naczyniową z zastosowaniem zestawu do
elektroprzędzenia.

Rysunek 13. Zdjęcia SEM protezy firmy BARD o numerze katalogowym 004187
A) nieimpregnowanej; B) impregnowanej ataktycznym poli-3-hydroksymaślanem
Wszystkie pokryte wybranymi materiałami protezy zachowały swoją pierwotną
elastyczność i giętkość. Jednak przeprowadzone w FRK badania szczelności pokrytych
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protez z wykorzystaniem jako medium krwi zwierzęcej wykazały, że przepuszczalność
zaimpregnowanych wybranymi materiałami polimerowymi protez naczyniowych nie
2
była satysfakcjonująca i mieściła się w przedziale 175 do około 600 ml/min/cm .
Najniższe wartości przepuszczalności wykazywały protezy uszczelnione biopoliestrem
2
PHBH (175 ml/min/cm ) oraz wysokocząsteczkowym ataktycznym poli[(R,S)32
hydroksymaślan] (184 ml/min/cm ).
Jednakże, naniesione warstwy polimerowej impregnacji zarówno metodą z roztworu
jak również z zastosowaniem zestawu do elektroprzędzenia bardzo dobrze przylegały
do protezy naczyniowej i nie ulegały oderwaniu, złuszczaniu czy pęknięciu w czasie
przeprowadzenia testów przepuszczalności. Stosunkowo wysokie wartości
przepuszczalności uszczelnionych badanymi biomateriałami protez związane były
prawdopodobnie z małą precyzją pokrycia protezy substancjami impregnującymi.
Równolegle prowadzono prace nad syntezą nowych biodegradowalnych, biozgodnych
materiałów polimerowych o właściwościach korzystnych dla potencjalnych zastosowań
do impregnacji protez naczyniowych. Opracowano metodę syntezy kopolimerów
blokowym PHA/a-PHB o zróżnicowanej długości bloków na drodze anionowej
polimeryzacji -butyrolaktonu inicjowanej makroinicjatorami otrzymanymi na drodze
kontrolowanej depolimeryzacji wybranych biopoliestrów alifatycznych, Rysunek 14.
Otrzymane kopolimery zawierały jeden blok pochodzący od biopoliestru PHA i drugi
pochodzący od ataktycznego amorficznego a-PHB. Strukturę oraz skład otrzymanych
kopolimerów określono z zastosowaniem protonowego i węglowego rezonansu
1
13
magnetycznego H i
C NMR. Przeprowadzone badania termiczne otrzymanych
kopolimerów blokowych z zastosowaniem różnicowego kalorymetru skaningowego
wykazały, że w przypadku wszystkich otrzymanych kopolimerów blokowych
wprowadzenie amorficznego bloku 3-hydroksymaślanowego obniża krystaliczność
systemu w porównaniu z krystalicznością jaką wykazują fizyczne mieszaniny PHA
z a-PHB. W oparciu o opracowaną metodę zsyntezowano szereg kopolimerów
blokowych nPHB-blok-a-PHB, zawierających od 20 do 80 %molowych a-PHB.
Testy przepuszczalności wykonano w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych
w Łodzi. Wyniki badań przepuszczalności wody również i w tym przypadku okazały się
być niesatysfakcjonujące i przedstawiały się następująco: proteza wyjściowa –
2
462,9 ml/cm /min; -proteza uszczelniona kopolimerem
blokowym o składzie
2
20/80 %mol –217,5,0 ml/cm /min; (około 55% uszczelnienia); proteza uszczelniona
2
mieszaniną polimerową nPHB/ a-PHB o składzie20/80 %mol – 194,6 ml/cm /min;
( około 60% uszczelnienia).
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Rysunek 14. Widma ESI-MS (jony ujemne) w zakresie mas 1000-1500 Da
makroinicjatorów PHA - (a) PHB, (b) PHBV (c) PHO.
Otrzymany kopolimer blokowy nPHB-blok-a-PHB o składzie 20/80 %mol i Mn =11 500
g/mol zastosowano do impregnacji protezy firmy BARD o numerze katalogowym
004187. Uszczelnioną protezę poddano badaniom przepuszczalności wody zgodnie
z normą PN-79/P04884.03: „Metody badań wyrobów włókienniczych. Dziane artykuły
medyczne-protezy naczyń krwionośnych. Wyznaczanie przepuszczalności wody”.
Przepuszczalności protezy impregnowanej kopolimerem blokowym odniesiono do
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przepuszczalności niepokrytej protez oraz protezy impregnowanej mieszanką
polimerową o tym samym składzie chemicznym co zsyntezowany kopolimer blokowy.

4. Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że opracowane biodegradowalne
i biokompatybilne
materiały polimerowe charakteryzują się korzystnymi
właściwościami dla ich potencjalnych zastosowań jako powłoki, protezy serca
minimalizujące wykrzepianie krwi. Jednak przed zastosowaniem tych materiał
konieczne jest przeprowadzenie dalszych bardziej szczegółowych badań biologicznych
oraz przeprowadzenia testów związanych z przyczepnością badanych powłok do
protezy serca w warunkach stymulujących prace protezy serca.
Naniesione warstwy impregnacji z opracowanych biodegradowalnych materiałów
poliestrowych zarówno metodą z roztworu jak również z zastosowaniem zestawu do
elektroprzędzenia bardzo dobrze przylegały do powierzchni protez naczyniowych, nie
ulegały oderwaniu, złuszczaniu czy pęknięciu w czasie przeprowadzenia testów
przepuszczalności. Jednak przepuszczalność zaimpregnowanych tymi materiałami
polimerowymi protez naczyniowych nie była satysfakcjonująca i mieściła się
2
w przedziale 175 do około 600 ml/min/cm . Stosunkowo wysokie wartości
przepuszczalności uszczelnionych badanymi biomateriałami protez związane były
prawdopodobnie z małą precyzją pokrycia protezy substancjami impregnującymi.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań cienkich warstw Ti(C,N,O) wytwarzanych
techniką PLD (Pulsed Laser Deposition) na podłożu polimerowym (poliuretan) oraz
krzemowym. Badano morfologię powierzchni wytworzonych warstw, ich strukturę oraz
skład chemiczny i fazowy. Badano chropowatość powierzchni oraz grubość nałożonych
powłok. Mierzono współczynnik tarcia otrzymanych cienkich warstw oraz adhezję do
podłoża.
W skład osadzonych cienkich warstw wchodzi głównie TiO2, TiC, jak również TiO0.34N0.66.
Wytworzone cienkie warstwy posiadają grubość od 5 do ok. 15 nm. Wielkość
krystalitów wynosi od 3 nm do 7 nm, natomiast chropowatość ok. 1,5 nm.
Współczynnik tarcia cienkich warstw Ti(C,N,O) jest mniejszy niż dla poliuretanu
i wynosi ok. 0,1.
W drugiej części pracy analizowano głównie strukturę oraz własności cienkich warstw
TiN osadzonych na podłożu poliuretanowym z zastosowaniem podwarstwy Ti. Grubość
wytworzonych cienkich warstw wynosi 15-25 nm, a wielkość krystalitów od 4 do 7 nm.
Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły na zoptymalizowanie parametrów procesu
PLD i opracowanie technologii osadzania ciągłych i jednorodnych cienkich warstw TiN
na podłożu poliuretanowym. Badania własności wytworzonych cienkich warstw
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wykazały dobrą adhezję do podłoża, a ponadto w warstwach odkształcanych nie
obserwowano pęknięć i delaminacji.

1. Wstęp
Cienkie warstwy Ti(C,N,O) mają interesujące własności tribologiczne jak również są
biozgodne. Z tego punktu widzenia są materiałem o potencjalnym zastosowaniu na
pokrycie np. implantów wszczepialnych do ludzkiego ciała. Problemem, szczególnie
istotnym przy wytwarzaniu tych cienkich warstw na podłożach elastycznych, np.
z poliuretanu, jest ich kruchość. Jednak, jak wykazuje analiza literatury, jak również
badania własne autorów, znaczne ograniczenie grubości cienkich warstw pozwala na
uzyskanie powłok elastycznych.
Kolejnym problemem jest adhezja cienkich warstw do podłoża. Jest to szczególnie
istotna w przypadku zastosowania ich jako pokrycia implantów wszczepialnych do
organizmów żywych. Zazwyczaj zwiększenie adhezji powłok do podłoża uzyskuje się
poprzez zwiększenie temperatury podłoża podczas procesu osadzania. W przypadku
o
poliuretanu, podnoszenie temperatury jest ograniczone do ok. 107 C, gdyż powyżej tej
temperatury następują znaczące zmiany struktury, a co za tym idzie i własności
poliuretanu.
Materiał ten został jednak wybrany jako podłoże do osadzenia cienkich warstw, gdyż
polimery mają znaczące zastosowanie m.in. w medycynie np. jako sztuczne naczynia
krwionośne (grafty, cewniki, itp.). Poliuretany wykazują się wysoką sprężystością
i elastycznością ale, z drugiej strony, przy długotrwałym stosowaniu, ich słaba
biozgodność i krwiozgodność, powoduje znaczące wykrzepianie krwi, co w efekcie
prowadzi do przedwczesnego zamykania światła naczyń krwionośnych [1]. Badania
kliniczne wykazują ponadto, że obserwuje się również degradację sztucznych naczyń
krwionośnych. Kolejnym problemem przy stosowaniu polimerów jest migracja
plastyfikatorów z polimerów do krwi [1]. Uzasadnionym rozwiązaniem jest więc
pokrycie polimeru cienkimi warstwami skutecznie oddzielającymi je od płynów
ustrojowych.
Jednymi z takich cienkich warstw mogą być materiały na bazie tytanu, m. in. Ti(C,N,O),
które posiadają bardzo dobrą biozgodność i krwiozgodność. Ponadto posiadają dużą
odporność korozyjną w środowisku płynów ustrojowych [2]. W skład cienkich warstw
Ti(C,N,O) mogą wchodzić takie fazy jak np. TiC, TiN, czy TiCN, posiadające wysoką
twardość, wytrzymałość, sztywność. Warstwy charakteryzują się więc dobrą
odpornością na ścieranie i dobrą stabilnością w wysokich temperaturach. Dodatkowo,
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jak wykazują wyniki badań literaturowych oraz własne, cienkie warstwy Ti(C,N,O)
posiadają niższy współczynnik tarcia niż sam poliuretan [3].
Ablacja laserowa jest jedną z nielicznych metod pozwalających na wytwarzanie,
w temperaturze otoczenia lub w temperaturach nieznacznie podwyższonych, cienkich
warstw o dobrej adhezji. Ponadto jest to metoda, która pozwala otrzymywać cienkie
warstwy poprzez przeniesienie stechiometryczne materiału, nawet o złożonym składzie
chemicznym, z odparowywanej laserowo masywnej tarczy na podłoże [4, 5].
Oddziaływanie pomiędzy plazmą (powstającą podczas działania wiązki laserowej na
tarczę), a atmosferą, które zachodzi nie tylko w fazie gazowej, ale i na powierzchni
tarczy oraz podłoża, odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu atomowych oraz
cząsteczkowych prekursorów, koniecznych do wzrostu cienkich warstw, często
o złożonym składzie fazowym. W wyniku tego, stechiometria jest więc kontrolowana
głównie poprzez ciśnienie gazu w komorze reakcyjnej [6].
Taki sposób wytwarzania cienkich warstw jest zazwyczaj stosowany do wytwarzania
dwuskładnikowych cienkich warstw, jak np., węgliki, azotki czy tlenki. W przypadku
tlenków bardzo często stosowaną metodą jest odparowywanie tarczy tlenkowej
w atmosferze argonu, lub częściej, tlenu [7]. Warstwy składające się z trzech
składników, np. węglikoazotki, są wytwarzane poprzez odparowanie wiązką laserową
tarczy węglikowej w atmosferze azotu [6, 8]. Podobnie tlenoazotki są wytwarzane
poprzez odparowanie tarczy azotkowej w atmosferze tlenu [6]. Inny sposób
wytwarzania cienkich warstw trój- i więcej składnikowych polega na odparowaniu
tarczy z czystych metali (np. tytan) w atmosferze będącej mieszaniną gazów
reaktywnych. Metal, który ulega ablacji laserowej, reaguje z atmosferą tworząc związki
chemiczne i w tej postaci zostaje osadzony na podłożu. W tym przypadku bardzo
istotnym jest odpowiedni dobór zarówno ciśnienia jak i składu chemicznego atmosfery
gazowej w komorze reakcyjnej [6].
W literaturze istnieje niewiele publikacji dotyczących wytwarzania cienkich warstw
Ti(C,N,O), a w szczególności osadzanych na elastycznym podłożu poliuretanowym.
Istniejące publikacje dotyczą zazwyczaj powłok ochronnych Ti(C,N,O) o grubości kilku
do kilkudziesięciu mikrometrów wytwarzanych na stalach, mających za zadanie
przedłużyć żywotność narzędzi skrawających. Wytwarzane są one najczęściej
metodami rozpylania magnetronowego [9-11] lub CVD [1,12,13]. Brakuje jednak
opisów badań cienkich warstw Ti(C,N,O) wytwarzanych techniką PLD na podłożu
poliuretanowym.

122

Wytwarzanie techniką ablacji laserowej powłok na bazie Ti na podłożu polimerowym

Tę ostatnią metodę (PLD) wykorzystano do wytwarzania cienkich warstw opisywanych
w niniejszej publikacji.

2. Materiał i metodyka badań
Cienkie warstwy Ti(C,N,O) wytwarzano techniką ablacji laserowej PLD (Pulsed Laser
Deposition) wykorzystując system do PLD wyposażony w laser impulsowy Nd:YAG. Jako
atmosferę roboczą wykorzystano tlen, azot, acetylen oraz ich mieszaniny. Długość fali
promieniowania laserowego () wynosiła: 355 nm i 266 nm, czas trwania impulsu
laserowego () 12 ns, częstotliwość impulsów (f) 10 Hz, a czas osadzania (t) zmieniano
od 5 do 45 min. Stosowano dwa rodzaje podłoży: poliuretanowe (PU) o średnicy () od
12 mm do 40 mm i grubości (d) 3 mm, oraz krzemowe (polerowane płytki Si
o orientacji 001) o wymiarach (a) 10 x 10 mm i grubości (d) 0,5 mm. Temperaturę
o
podłoża (Tp) zmieniano w zakresie 25 - 85 C. Ciśnienie wstępne (pw) w komorze
-6
reakcyjnej wynosiło 5x10 mbar, natomiast po wprowadzeniu mieszaniny gazów (p r)
-2
było utrzymywane na poziomie od 5x10 mbar do 1 mbar. Odległość (lt-p) pomiędzy
tarczą, a podłożem zmieniano od 25 do 65 mm. Materiałem, który ulegał ablacji była
tarcza z tytanu (99,3 % mas. Ti oraz Fe<0,3; C<0,08; N<0,03; O<0,25; H<0,015). Gęstość
2
energii wiązki laserowej () wynosiła od 2 do 8 J/cm .
W trakcie procesu PLD wiele czynników wpływa bardzo drastycznie na proces
osadzania, a tym samym na budowę i własności wytworzonych cienkich warstw,
szczególnie przy wytwarzaniu warstw tak znacznie różniących się właściwościami jak
elastyczne poliuretanowe podłoże i twarda, krucha cienka warstwa ceramiczna.
W ramach badań skoncentrowano się na optymalizacji procesu PLD tak, aby na
podłożu poliuretanowym wytworzyć cienkie warstwy bez pęknięć. Stosowano różne
długości fali promieniowania laserowego, różną gęstość energii wiązki laserowej, różne
czasy osadzania (różna grubość warstw). Jednym z głównych celów badań był dobór
odpowiedniej atmosfery (składu gazów i ciśnienia) w komorze reakcyjnej. W tym celu
stosowano jako atmosferę tlen, azot oraz acetylen, jak również mieszaniny tych gazów.
Ponadto, bezpośrednio na podłoże poliuretanowe, nanoszono cienkie warstwy metali
(np.: Cu, Au, Ti) o stosunkowo dużej plastyczności (pośredniej pomiędzy podłożem,
a cienką warstwą tlenku), aby doprowadzić do relaksacji naprężeń powstających
w cienkich warstwach, a tym samym zapobiegać powstawaniu siatki pęknięć w kruchej
cienkiej warstwie ceramicznej. Grubość tych warstw wynosiła od 3 nm do 40 nm.
Wytwarzane w ten sposób cienkie warstwy badano z wykorzystaniem mikroskopii
świetlnej (LM), konfokalnej, skaningowej (SEM) i tradycyjnej (TEM) mikroskopii
elektronowej oraz wysokorozdzielczej (HREM) transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
Preparaty do TEM wykonywano techniką trawienia skupioną wiązką jonów (FIB –
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Focused Ion Beam). Wykonano badania składu fazowego za pomocą rentgenowskiej
analizy fazowej (XRD), badania składu chemicznego za pomocą spektroskopii
energodyspersyjnej (EDS) i spektroskopii fotoelektronów (XPS). Wykonano pomiary
grubości cienkich warstw i chropowatości powierzchni za pomocą reflektometrii
promieni X (XRR). Badano również topografię powierzchni za pomocą mikroskopu sił
atomowych (AFM). Wykonano badania adhezji do podłoża cienkich warstw za pomocą
metody zarysowania (scratchtest) oraz testy odporności na erozję w strumieniu cząstek
stałych (cząstki korundu). Wytworzone cienkie warstwy poddano również
o
odkształceniu. Płytki poliuretanowe z nałożonymi cienkimi warstwami przeginano o 90
oraz odkształcano je za pomocą nanoscratchtestera z wykorzystaniem wgłębnika w
postaci diamentowego stożka. Przy odkształcaniu cienkich warstw stosowano zmienną
siłę nacisku (od 5 mN do 100 mN). Cienkie warstwy odkształcano również poprzez
wciskanie wgłębnika mikrotwardościomierza (wgłębnik Vickersa), przy obciążeniu od
0,1 N do 0,65 N. Eksperymenty te miały na celu oszacowanie przyczepności do podłoża
oraz analizę odporności wytworzonych warstw na pękanie pod wpływem ich silnego
odkształcania oraz analizę procesu powstawania ewentualnych pęknięć; analizowano
ich charakter i sposób rozprzestrzeniania się, wielkość oraz głębokość pęknięć.
Po wykonaniu pomiarów twardości obszary wokół odcisków analizowano za pomocą
mikroskopu świetlnego, konfokalnego, elektronowego mikroskopu skaningowego oraz
elektronowego mikroskopu transmisyjnego.

3. Wyniki badań i dyskusja
3.1. Cienkie warstwy Ti(C,N,O)
Pierwsze eksperymenty w ramach projektu Polskie Sztuczne Serce (PSS) mające na celu
wstępny dobór parametrów procesu PLD dotyczyły osadzania cienkich warstw na bazie
Ti w atmosferze tlenu w komorze reakcyjnej. Cienkie warstwy tlenku tytanu
wytwarzano na podłożu polimerowym oraz krzemowym. Wstępne wyniki badań
wykazały, że istnieje możliwość wytworzenia cienkich warstw z tlenku tytanu
zawierających ok. 40-50 % rutylu TiO2, zarówno na podłożu Si jak również na podłożu
polimerowym (poliuretan).
Pierwsze z wytworzonych cienkich warstw, które osadzono na podłożu krzemowym
posiadały grubość 180 - 200 nm. Charakteryzowały się one znaczną kruchością i dużymi
naprężeniami wewnętrznymi. Bezpośrednio po osadzeniu, nawet na sztywnym
podłożu Si obserwowano kruche pęknięcia i delaminację cienkich warstw tlenkowych
(Rys. 1.).
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Rys. 1. Obraz SEM cienkiej warstwy TiO ( = 5 J/cm ,  = 355 nm, p = 1 mbar,
t = 45 min, podłoże: Si)
2

W kolejnym etapie badań zmniejszono grubość cienkich warstw do ok. 90 - 100 nm
i wytwarzano je na elastycznym podłożu poliuretanowym. Bezpośrednio po osadzeniu
w komorze reakcyjnej warstwy były gładkie, ciągłe oraz pozbawione pęknięć.
Najmniejsze jednak wygięcie elastycznego podłoża powodowało ich natychmiastowe
pękanie, co całkowicie dyskwalifikowało takie warstwy. Jednak analiza danych
literaturowych oraz doświadczenia własne autorów wykazują, że istnieje możliwość
wytwarzania cienkich warstw ceramicznych (również tlenkowych), nakładanych na
elastycznym polimerowym podłożu, charakteryzujących się nieznaczną elastycznością
i pozbawionych pęknięć. Wyniki kolejnych eksperymentów prowadzonych w ramach
projektu PSS (jak również analiza dostępnej literatury i doświadczenia wykonawców
projektu) wskazują, że bardzo istotnym ograniczeniem jest grubość nakładanych
warstw. Mianowicie jedynie w warstwach o grubości poniżej 50 nm uniknięto pęknięć
(przy wybranych, optymalnych parametrach procesu PLD). W warstwach grubszych
zawsze pojawia się siatka pęknięć, tym gęstsza im grubsza warstwa tlenku tytanu.
Podobnie dla cienkich warstw wytwarzanych z tarczy tytanowej w atmosferze tlenu
i azotu (Ti(N,O)) oraz tlenu, azotu i acetylenu (Ti(C,N,O)). Jedynie warstwy o grubości
poniżej 50 nm są gładkie, równomiernie rozłożone na powierzchni podłoża oraz
pozbawione widocznych pęknięć.
Obserwacje cienkich warstw Ti(C,N,O) za pomocą SEM oraz LM wykazują, że są one
stosunkowo równomiernie rozłożone na powierzchni podłoża, posiadają jednorodną,
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szaro-brązową barwę na całym podłożu. O jednorodności rozmieszczenia materiału
warstwy na podłożu świadczą również analizy XRD wykonane poprzez skanowanie ok.
połowy powierzchni próbek. Analizy te wykazują, że w różnych miejscach na
powierzchni próbek skład fazowy jest taki sam. Jedynie przy krawędzi próbek
obserwuje się silniejszy sygnał od podłoża, co świadczy o nieznacznie mniejszej
grubości cienkich warstw na krawędziach. Obserwacje za pomocą OM i SEM wykazują,
że po wytworzeniu (bez ich odkształcania) powierzchnie cienkich warstw są gładkie,
bez pęknięć i delaminacji.
Wyniki szczegółowych badań wykazują, że grubość cienkich warstw określona poprzez
obserwację obrazów TEM wynosi 5-15 nm (Rys. 2).

Rys. 2. Obraz mikrostruktury TEM na przekroju poprzecznym cienkiej warstwy
wytwarzanej w atmosferze acetylenu, tlenu i azotu (Ti+N2+O2+C2H2) techniką PLD
2
-1
na podłożu poliuretanowym,  = 6 J/cm , p = 5 x 10 mbar.
Grubość cienkich warstw mierzono również wykorzystując reflektometrię promieni X
(XRR). Wyniki pomiarów wykazują, że obliczona grubość warstw wynosi ok. 5-10 nm,
natomiast chropowatość oszacowano na ok. 1,5 nm. Prędkość osadzania cienkich
2
warstw Ti(C,N,O) wynosi więc ok. 0,3 – 1 nm/min, przy gęstości energii 4 J/cm .
Obserwacje przekroju cienkich warstw za pomocą wysokorozdzielczej mikroskopii
elektronowej (HRTEM) wykazują, że składają się one z bardzo drobnych obszarów
krystalicznych, o wielkości 5-10 nm (Rys. 3).
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Rys. 3. Obraz HREM przekroju poprzecznego cienkiej warstwy wytwarzanej
w atmosferze acetylenu, tlenu i azotu (Ti+N2+O2+C2H2) techniką PLD na podłożu
2
-1
poliuretanowym,  = 6 J/cm , p = 5 x 10 mbar.
Obrazy z mikroskopu sił atomowych wykazują, że cienkie warstwy są ciągłe, nie
obserwuje się w nich delaminacji oraz pęknięć (Rys. 4). Obserwowane na obrazie AFM
nierówności są nierównościami podłoża szczelnie pokrytego cienką warstwą Ti(C,N).
Badania wykonane za pomocą XPS (Rys. 5) wykazują, że w skład powłok wchodzą
przede wszystkim takie fazy jak TiO2, TiO oraz TiN, co jest zgodne z wynikami badań
prowadzonych za pomocą EDS oraz XRD. Nie zaobserwowano jednak fazy TiC, należy
jednak zauważyć, że XPS jest metodą badań, gdzie analizowana jest jedynie bardzo
cienka warstwa materiału (ok. 3-5 nm od powierzchni).
Analiza elektronowych obrazów dyfrakcyjnych wykazuje, że w analizowanym obszarze
zidentyfikowano głównie fazę TiO0.34N0.74. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej (XRD)
wykazują natomiast występowanie w badanych warstwach takich faz jak TiO 2,
TiN0.6O0.4, TiO0.34N0.66, TiC (Rys. 6). Na rentgenogramach widoczny jest silny pik od
krzemu, ponieważ dla umożliwienia analizy, dla badań RTG cienkie warstwy naniesiono
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na polerowane podłoża krzemowe. Różnice w wynikach analiz wynikać mogą z faktu,
że analiza fazowa wykonana z wykorzystaniem wiązki elektronów (TEM) wykonana jest
z bardzo małego obszaru, na przekroju cienkiej warstwy; natomiast analiza wykonana
za pomocą dyfrakcji promieni X wykonana jest w płaszczyźnie powierzchni cienkiej
warstwy, a ponadto analiza obejmuje zdecydowanie większy obszar warstwy.

Rys. 4. Obraz AFM topografii powierzchni cienkiej warstwy wytwarzanej w atmosferze
2
acetylenu i azotu (Ti+N2+C2H2 techniką PLD na podłożu poliuretanowym,  = 4 J/cm ,
-1
p = 5 x 10 mbar.

Rys. 5. Analiza składu chemicznego cienkiej warstwy osadzanej w atmosferze tlenu,
acetylenu i azotu (Ti+O2+N2+C2H2) techniką PLD na podłożu poliuretanowym,
 = 4 J/cm2, p = 5 x 10-1mbar.
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Rys.6. Wyniki analizy składu fazowego cienkiej warstwy osadzanej w atmosferze
acetylenu, tlenu i azotu (Ti+N2+O2+C2H2) techniką PLD na podłożu poliuretanowym,
 = 6 J/cm2, p = 5 x 10-1 mbar,
(1-8: wyniki analiz dla różnych miejsc na powierzchni próbki).
Podczas eksperymentów część cienkich warstw wytworzono nakładając cienkie
warstwy Au, Cu oraz Ti o różnej grubości, stanowiące podwarstwy mające na celu
polepszenie adhezji oraz zapobieganie pękaniu cienkich warstw na bazie Ti.
Płytki poliuretanowe z nałożonymi cienkimi warstwami Ti(C,N,O), Ti(C,N) oraz TiN
o
poddano cyklicznemu odkształcaniu poprzez wielokrotne przeginanie o kąt 90 .
Obserwacje mikroskopowe tak odkształcanych cienkich warstw wykazują niestety, że
w próbkach bez warstw pośrednich już po ok. 10 cyklach w warstwach pojawia się
siatka drobnych pęknięć. Natomiast w próbkach z nałożonymi podwarstwami
zaobserwowano lepszą przyczepność wytwarzanych cienkich warstw do podłoża oraz
mniejszą skłonność do pęknięć i dealminacji.
Jednym z bardziej istotnych zagadnień jest jakość podłoża, na które nakładane są
cienkie warstwy. Przy warstwach o grubości kilkunastu nanometrów wszelkie
niedoskonałości powierzchni są odwzorowywane w warstwach i istotnie wpływają na
ich jakość. W wykorzystywanym podłożu poliuretanowym niestety istnieją drobne
wady powierzchniowe, na których zapoczątkowane zostają pęknięcia warstw. Nie
obserwuje się delaminacji znaczących obszarów cienkich warstw, ale widoczna jest
wyraźna, gęsta siatka pęknięć, przy czym najwięcej pęknięć, ich największe
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zagęszczenie obserwuje się w obszarach występowania wad w podłożu
poliuretanowym. Nałożenie warstw pośrednich Au, Cu czy Ti częściowo eliminuje
wpływ tych wad powierzchniowych podłoża, bowiem w odkształcanych próbkach
Ti(C,N,O) czy Ti (C,N) z nałożonymi podwarstwami Au nie obserwowano pęknięć
i delaminacji od podłoża.
W celu pomiarów współczynnika tarcia cienkich warstw na bazie tytanu wykonano
testy zarysowania wgłębnikiem w postaci stożka diamentowego przy stałym obciążeniu
10 mN zarówno dla samego podłoża poliuretanowego, jak i dla podłoży z nałożonymi
cienkimi warstwami Ti(C,N,O), TiN, Ti(C, N). Wyniki badań wykazują, że dla czystego
poliuretanu współczynnik tarcia wynosi 0,75-0,8, dla Ti(C, N) ok. 0,6, natomiast dla
poliuretanu pokrytego Ti(C,N,O) jest zdecydowanie najmniejszy i wynosi 0,1. Testy
zarysowania (scratchtesty) wykorzystano również w celu określenia przyczepności
cienkich warstw do podłoża.

Rys. 7. Obrazy powierzchni cienkich warstw osadzanych w atmosferze acetylenu,
tlenu i azotu (Ti+N2+O2+C2H2) techniką PLD na podłożu poliuretanowym,
 = 4 J/cm2, p = 5 x10-1 mbar (nanoscratchterser ze stożkiem diamentowym).
Testy wykonano z obciążeniem zmiennym od 0,5 mN do 50 mN, a następnie
zanotowano
siłę
nacisku
przy
której
powstały
pierwsze
pęknięcia
w warstwach. Wynik pomiarów wykazują, że pierwsze pęknięcia w warstwach
pojawiają się przy sile nacisku na wgłębik wynoszącej 12-14 mN. Cienkie warstwy
Ti(C,N,O), TiN, Ti(C,N) po testach zarysowania obserwowano również za pomocą
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mikroskopu skaningowego. Obserwacje w obrębie zarysowań wskazują, że wokół
obszarów odkształconych przez wgłębnik, pomimo pojawiających się pęknięć, nie
obserwuje się delaminacji warstw. Nawet przy maksymalnym obciążeniu (50 mN)
widoczne są regularne pęknięcia, natomiast nie jest widoczne odrywanie warstw od
o
podłoża. W obszarze tym pęknięcia są bardzo liczne, ułożone pod kątem ok. 45 do
kierunku zarysowania, należy tu jednak zwrócić uwagę, że przy obciążeniu wgłębnika
50 mN występuje bardzo silne odkształcenie warstw razem z materiałem elastycznego
podłoża (Rys. 7). Przemieszczenie materiału pod wgłębnikiem, w kierunku
prostopadłym do powierzchni (głębokość penetracji wgłębnika) wynosi nawet
kilkanaście mikrometrów, przy grubości warstwy ok. 5-15 nm.
3.2. Cienkie warstwy TiN
Przeprowadzone wyniki badań pozwoliły zoptymalizować proces PLD pozwalający na
wytwarzanie cienkich warstw Ti(C,N,O) na elastycznym podłożu polimerowym.
W dalszym etapie projektu PSS, na podstawie analizy literatury oraz dyskusji
uczestników projektu skupiono się na wytwarzaniu cienkich warstw z tarczy Ti
w atmosferze azotu na podłożu poliuretanowym, z zastosowaniem warstwy pośredniej
Ti, wytwarzanej również metodą PLD.
Przy optymalnie dobranych warunkach procesu wytworzono cienkie warstwy
o grubości ok. 15-25 nm i grubości podwarstwy Ti ok. 3 nm (Rys. 8). Prędkość
2
osadzania cienkich warstw przy gęstości energii 4 J/cm wynosi 1-1,5 nm/min.
o
Temperatura podłoża wynosiła 85 C.
Wyniki obserwacji przekrojów cienkich warstw wykazują, że posiadają one strukturę
drobnokrystaliczną. Na obrazach wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej (HREM)
w strukturze można wyodrębnić krystality o średnicy ok. 4 - 7 nm (Rys. 9). Super
drobną strukturę potwierdzają również obrazy dyfrakcyjne wykonane na przekroju
cienkich warstw, posiadające charakter pierścieniowy. Obserwacje mikroskopowe
cienkich warstw na bazie Ti wytworzonych zarówno w atmosferze azotu wykazują
bardzo dobre przyleganie warstw do poliuretanowego podłoża. Nie obserwuje się
delaminacji, rozwarstwień czy innych nieciągłości na granicy podłoże/warstwa.
Również na przekroju cienkich warstw nie obserwuje się pęknięć, czy rozwarstwień.
Wyniki badań za pomocą rentgenowskiej analizy fazowej wykazują, że w skład cienkich
warstw na bazie Ti osadzanych w atmosferze azotu wchodzą głównie TiN, Ti oraz Ti 5Si3
(warstwy dla badań XRD osadzano na podłożu Si) (Rys. 10). Obecność czystego tytanu
związana jest z faktem, że podczas procesu PLD przez ok. 3 min. osadzano na
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poliuretanie czysty tytan w atmosferze próżni (5x10
elastycznej cienkiej warstewki buforowej na poliuretanie.

-6

mbar), w celu uzyskania

Rys. 8. Obraz mikrostruktury TEM na przekroju poprzecznym cienkiej warstwy
wytwarzanej z tarczy tytanowej w atmosferze azotu (TiN) techniką PLD na podłożu
2
-2
o
poliuretanowym,  = 4 J/cm , p = 10 mbar, Tp = 85 C, czas osadzania 15 min.
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Rys. 9. Obraz HREM powłoki z zaznaczonymi odległościami między rzędami kolumn
2
-2
o
atomowych, target Ti w atmosferze azotu,  = 4 J/cm , p = 10 mbar, Tp = 85 C,
czas osadzania 15 min.

Rys. 10. Skład fazowy powłoki (osadzanej na podłożu Si), target Ti w atmosferze azotu,
 = 4 J/cm2, p = 10-2 mbar, Tp = 85oC, czas osadzania 15 min.
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Wytworzone cienkie warstwy Ti/TiN na podłożu PU poddawano silnemu odkształcaniu
o
poprzez 20-krotne przeginanie o ok. 90 . Obserwacje za pomocą mikroskopii optycznej
oraz skaningowej nie wykazały obecności pęknięć w wytworzonych cienkich
warstwach.
Dodatkowym testem elastyczności cienkich warstw było odkształcanie poprzez
wciskanie wgłębnika mikrotwardościomierza przy obciążeniu 0,2 N. Obserwacje za
pomocą mikroskopii optycznej oraz SEM obszarów odkształconych wgłębnikiem
również nie wykazywały obecności pęknięć na powierzchni cienkich warstw. Kolejnym
etapem badań wytworzonych cienkich warstw Ti/TiN na PU były badania za pomocą
scrstchtestera polegające na zarysowaniu ich stożkiem diamentowym przy
zwiększającej się sile docisku wgłębnika (od 0,5 do 100 mN). Przy dużej sile docisku
(kilkadziesiąt mN) obserwowano pęknięcia w warstwie (pojawiały się one przy
znaczącym odkształceniu materiału podłoża pod wgłębnikiem - ok. 40-50 um), ale były
O
to drobne, ułożone pod kątem ok. 45 do osi rysy pęknięcia, nie obserwowano
natomiast wykruszania się warstw, czy ich odpryskiwania od podłoża (Rys. 11).

Rys. 11. Powierzchnia cienkiej warstwy po odkształceniu za pomocą wgłębnika
scratchtestera (obciążenie zmienne 0,5 - 100 mN), target Ti w atmosferze azotu,
-2
o
p = 10 mbar, Tp = 85 C, czas osadzania 15 min.
Wytworzone cienkie warstwy poddano również testom odporności na erozję
w strumieniu cząstek stałych. Cząstki korundu o średnicy ok. 5 µm rozpędzone
w strumieniu sprężonego powietrza uderzając w powierzchnię badanej próbki
powodują wyrywanie poliuretanu z nałożoną cienką warstwą (Rys. 12). Obserwacje za
pomocą mikroskopii optycznej jak i skaningowej wskazują jednak, że w miejscu
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uderzeń cząstek wokół wyrwanego materiału nie obserwuje się pęknięć cienkich
warstw oraz ich dealminacji od podłoża, co ma miejsce w przypadku kruchych, słabo
przylegających do podłoża materiałów.

Rys. 12. Obraz SEM powierzchni cienkiej warstwy po odkształceniu cząstkami ścierniwa
(test odporności na erozję w strumieniu cząstek stałych), target Ti w atmosferze azotu,
-2
o
p = 10 mbar, Tp = 85 C, czas osadzania 15 min.
Pomiary współczynnika tarcia (przy teście zarysowania wgłębnikiem diamentowym)
wykazują, że dla czystego poliuretanu współczynnik tarcia wynosi ok. 0,75-0,8,
natomiast współczynnik tarcia dla nałożonej cienkiej warstwy TiN wynosi ok. 0,5.

4. Podsumowanie
W ramach badań prowadzonych w projekcie Polskie Sztuczne Serce wykonano szereg
eksperymentów mających na celu wytworzenie biozgodnych, cienkich warstw na bazie
tytanu (Ti(C,N,O) oraz TiN) na elastycznym podłożu poliuretanowym. Opracowano
technologię wytwarzania, zoptymalizowano parametry procesu PLD tak, że możliwe
było wytworzenie cienkich warstw Ti/TiN o grubości ok. 20 nm na podłożu
poliuretanowym, posiadających drobnokrystaliczną strukturę (o wielkości krystalitów
ok. 5 nm). Wytworzone warstwy są stosunkowo elastyczne i nie wykazują pęknięć czy
delaminacji nawet przy ich znaczącym odkształcaniu.
Szczególne podziękowania autorzy składają p. dr. inż. Ł. Majorowi z IMiIM PAN w Krakowie za
wykonanie badań za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej, p. dr. inż. R. Majorowi i p.
dr inż. A. Góral z IMiIM PAN za wykonanie badań za pomocą rentgenowskiej analizy fazowej, p.
dr hab. inż. K Kowalskiemu z AGH w Krakowie za wykonanie badań XPS oraz pp. mgr inż.
Evghenowi Zabila i p. dr inż. M. Kąc z IFJ PAN w Krakowie za wykonanie badań za pomocą AFM
oraz reflektometrii promieni X.
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Streszczenie
W pracy porównano dwa typy warstw buforowych o dużej zawartości węgla,
wytworzonych dwoma różnymi metodami plazmowymi przy użyciu układu do
laserowego nanoszenia cienkich warstw metodą hybrydową (HPLD). Zestaw do
hybrydowego nanoszenia cienkich warstw z Instytutu Optoelektroniki WAT umożliwia
ich osadzanie trzema niezależnymi metodami: metodą laserowej ablacji (PLD) laserem
typu ArF ( = 193 nm), metodą rozpylania magnetronowego (MS) i metodą
chemicznego osadzania z fazy gazowej, wspomaganego promieniowaniem generatora
RF 13.56 MHz (RF CVD). W pracy zostały porównane warstwy osadzone metodami MS
i RF CVD. Wytworzone warstwy miały mniejszą wartość współczynnika tarcia
dynamicznego, niż wartość współczynnika, którą otrzymano dla zestawu
materiałowego PUG-PUG (PUG - poliuretan z wtartym mechanicznie grafitem).
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Analiza parametrów fizykochemicznych wytworzonych warstw wykonana mikroskopem
sił atomowych (AFM), spektrometrem fotoelektronów rentgenowskich (XPS) oraz
transmisyjnym mikroskopem elektronowym (TEM) sugeruje, że warstwy wytworzone
metodą MS są warstwami grafitopodobnymi, a warstwy osadzone metodą RF CVD są
warstwami polimeropodobnymi (PL-C). Wartość współczynnika tarcia dynamicznego
warstw wytworzonych metodą RF CVD była prawie dwukrotnie niższa niż dla warstw
PUG-PUG. W przypadku warstw wytworzonych metodą MS współczynnik tarcia
dynamicznego był również niższy niż dla warstw PUG-PUG, ale gorszy niż dla warstw
wytworzonych metodą RF CVD.

1. Wprowadzenie
Sztuczne komory serca typu POLVAD [1] stosowane były w Polsce w 2010 roku
w czterech ośrodkach kardiochirurgicznych: w Instytucie Kardiologii w Warszawie,
Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku
i w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Komory te są urządzeniami
pneumatycznymi (rys. 1a), zaopatrzonymi w dwie sztuczne zastawki. Krwioobieg
pacjenta jest izolowany od strefy wysokiego (zmiennego) ciśnienia poprzez membranę
złożoną z trzech cienkich folii umieszczonych jedna za drugą (rys.1b).

(b)

(a)

Rys. 1. a) widok komory sztucznego serca,
b) zobrazowanie zasady pracy sztucznego serca
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Wzrost ciśnienia pod membraną powoduje ruch membrany, który wywołuje
wytłaczanie krwi do organizmu. Spadek ciśnienia pod membraną powoduje jej ruch
w przeciwnym kierunku, co zapewnia napłynięcie krwi z układu żylnego przez zastawkę
do komory sztucznego serca. Membrana podlega działaniu trzech czynników
przyspieszających zużycie materiału, z którego jest wykonana. W wyniku ciągłego
funkcjonowania, podlega wielokrotnym przegięciom z częstotliwością pracy serca.
Folia pracująca od strony krwi narażona jest na przyspieszoną korozję, gdyż krew jest
oksydantem zawierającym rodniki tlenowe. Ponadto, w czasie wymuszonych
odkształceń membrany, powierzchnie folii narażone są na wzajemne tarcie, które
może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych folii. System trzech folii zwiększa
bezpieczeństwo pacjenta, gdyż cieńsze folie poliuretanowe są bardziej odporne na
zużycie w wyniku wielokrotnych odkształceń, a ponadto trzy folie dają mniejsze
prawdopodobieństwo
całkowitej
perforacji,
niż
jedna
grubsza
folia.
W aktualnych rozwiązaniach sztucznego serca, w celu zmniejszenia współczynnika
tarcia pomiędzy foliami, w powierzchnię chropowatą folii jest wcierany sproszkowany
grafit. Jednak sproszkowany grafit ma tendencję do zbrylania co zwiększa
prawdopodobieństwo perforacji folii.
Celem prac wykonanych w ramach realizowanego projektu było wykonanie
funkcjonalnych powłok na elastycznych podłożach poliuretanowych typu „ChronoFlex
AR/LT”. Planowane do wykonania powłoki miały na celu zwiększenie odporności na
zużycie materiału poliuretanowego w warunkach oddziaływania zewnętrznych
czynników fizycznych i chemicznych. Zakładano, że nastąpi wzrost synergizmu układu
podłoże-warstwa, dzięki czemu układ zachowa elastyczność poliuretanowego podłoża,
przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchniowego współczynnika tarcia i poprawie
odporności na ścieranie. Materiałem z którego zostały wykonane pokrycia był węgiel
2
osadzany różnymi metodami, w różnych warunkach. Miękka faza grafitowa węgla (sp )
cechuje się o wiele niższym współczynnikiem tarcia niż poliuretan. Badania zawarte
w niniejszej pracy wykazały również, że możliwe jest wytworzenie warstw węglowych
posiadających współczynnik tarcia dynamicznego mniejszy niż współczynnik tarcia
dynamicznego układu PUG-PUG. Właściwości wytworzonych warstw zależą od
zastosowanej metody osadzania, parametrów procesu oraz fazy materiałowej
osadzanego materiału.
Docelowymi elementami, na których osadzano warstwy węglowe były membrany
sztucznego serca, pracujące w warunkach naprzemiennych odkształceń. Wytworzone
warstwy powinny były być, podobnie jak poliuretan, odporne na wielokrotne
naprzemienne odkształcania i co najważniejsze, powinny być połączone z podłożem
w trwały sposób, wykluczający możliwość delaminacji. Dlatego w prowadzonych
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badaniach skupiono się na
wytwarzaniu warstw połączonych chemicznie
z poliuretanowym podłożem. W przypadku polimerowego podłoża warstwy takie
nazywane są w literaturze polimeropodobnymi warstwami węglowymi, „polimer like
carbon” (P-LC) [2]. Warstwy typu P-LC wytwarzane są w dwuetapowym procesie.
W pierwszej fazie należy spowodować wytworzenie na powierzchni materiału podłoża
wolnych wiązań chemicznych, natomiast w fazie drugiej następuje proces przyłączania
atomów węgla lub większych form chemicznych w przypadku osadzania z atmosfery
złożonej z gazów reaktywnych (metanu, etanu, acetylenu). Z uwagi na źródło
osadzanego materiału, wytwarzane warstwy zbudowane są przede wszystkim z węgla,
ale w swoim składzie chemicznym mają również inne pierwiastki, takie jak: wodór, azot
czy tlen. W celu wytworzenia wolnych wiązań w podłożu, należy dostarczyć do niego
energię. Energię można dostarczać w różnej postaci. W dalszych rozważaniach
pominięto energię cieplną, która powoduje zmiany objętościowe całego podłoża.
W przypadku wytwarzania powłok typu P-LC skupiono się na takich metodach
tworzenia wolnych wiązań, które nie powodują zmian własności w głębi podłoża, czyli
na bombardowaniu powierzchni różnymi czynnikami energetycznymi, w tym: jonami
(i atomami), elektronami i poddawaniu powierzchni polimeru oddziaływaniu
promieniowania elektromagnetycznego (EM) z generatora plazmy typu RF 13.56 MHz.
Uaktywnianie chemiczne powierzchni polimeru może być również samorzutne, gdy
jony (atomy) osadzanego materiału mają wystarczająco dużą energię. W przypadku
stosowania takich metod osadzania warstw jak PLD i MS z tarczy węglowej, energia
cząsteczek jest wystarczająco duża do zrywania wiązań i wytwarzania warstw typu
P-LC.
Przy nanoszeniu warstw metodą RF CVD z atmosfery metanu, obdarzone ładunkiem
cząsteczki wprawiane są w drgania w polu EM generatora RF 13.56 MHz. Cząsteczki
o różnych ładunkach mogą oddalić się od siebie na odległość zwaną promieniem
Debye’a, która jest funkcją temperatury i koncentracji plazmy. W przypadku, gdy
promień Debye`a jest porównywalny lub większy od odległości pomiędzy elektrodami
generatora RF, pomiędzy elektrodami powstaje pole elektryczne o potencjale
mogącym osiągać wartości od kilku do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset woltów.
W przypadku tak dużego potencjału zjonizowane cząsteczki gazu mogą być
przyspieszane do energii rzędu kilkudziesięciu elektronowoltów.
Parametry osadzania z atmosfery gazów węglowodorowych decydują o wzajemnych
relacjach pomiędzy tworzonymi wiązaniami chemicznymi i szybkością wzrostu
warstwy.
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Głównym problemem technologicznym przy wytwarzaniu pokryć warstwowych typu
P-LC na poliuretanie jest niska temperatura degradacji zastosowanego podłoża,
wynosząca ok. 110 ºC. Metody fizycznego osadzania węgla z wykorzystaniem plazmy,
w szczególności metoda PLD, bazują na przemianie osadzanego materiału z fazy
stałociałowej w fazę plazmową o dość dużej energii cząstek. Dzięki odpowiedniemu
doborowi parametrów procesu można uzyskać zmniejszenie energii osadzanego
materiału, ale nadal istnieje ryzyko powierzchniowego przegrzania i degradacji
podłoża. Dobór odpowiedniego składu i ciśnienia stosowanej mieszaniny gazów,
a także prawidłowa kontrola innych parametrów procesu, pozwala na uzyskanie
warstw spełniających założenia w odniesieniu do składu chemicznego i mikrostruktury.

Rys. 2. Absorbancja warstwy osadzonej metodą RF CVD na podłożu z krzemu.
Pomiar wykonany metodą odbiciową spektrometrem typu FTIR
W przypadku nanoszenia warstw metodą RF CVD z atmosfery metanowej w składzie
chemicznym wytworzonych warstw występuje głównie węgiel, wodór i tlen oraz
w mniejszej ilości azot. W przypadku warstw osadzanych metodą MS zaobserwowano
znacznie większy udział azotu. Ponieważ procesy RF CVD i MS prowadzi się przy
-2
-3
ciśnieniach rzędu 10 - 10 mbar w komorze eksperymentalnej jest wystarczająco
dużo w/w gazów, aby ich atomy mogły zostać wbudowane w warstwę. Na rys. 2
została przedstawiona absorbancja warstwy osadzonej metodą RF CVD z atmosfery
metanowej na podłożu krzemowym. Widać na niej występowanie różnego typu wiązań
-1
-1
pierwiastków: H, C, N i O. W przedziale 2850 - 3000 cm , 1450 - 1470 cm
-1
i 1350 - 1370 cm występuje odpowiednio absorpcja dla drgań rozciągających,
zginających i wahadłowych C-H w CH2 i CH3 struktur alifatycznych. Jej duża wartości
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świadczy o dużej zawartości wodoru w strukturze warstwy. Absorpcja w zakresie 3000
-1
- 3100 cm , obserwowana dla drgań rozciągających C-H w układzie C=C-H, świadczy
z kolei o występowaniu podwójnych wiązań pomiędzy atomami węgla
charakterystycznych dla alkenów lub arenów. Ich obecność potwierdzają także piki
-1
w zakresie 1620 - 1680 cm związane bezpośrednio z drganiami rozciągającymi C=C.
-1
-1
Piki absorpcyjne w przedziale 1670 - 1780 cm oraz 1000 - 1320 cm związane są
odpowiednio z drganiami rozciągającymi grup karbonylowych C=O i C-O. Bardzo ważne
-1
jest także szerokie pasmo absorpcji widoczne w zakresie 3100 - 3600 cm . Jego
obecność świadczy o występowaniu drgań rozciągających grup hydroksylowych O-H
oraz, z uwagi na obecność azotu w warstwie, także grupy aminowej N-H. Duża
szerokość tego pasma świadczy również o występowaniu w strukturze warstwy wiązań
wodorowych, co potwierdzają silne właściwości hydrofilowe osadzonych warstw.

2. Stanowisko do osadzania cienkich warstw
Warstwy były wykonywane za pomocą urządzenia do hybrydowego osadzania cienkich
warstw metodą PLD (ang. – Pulsem Laser Deposition). W skład tego układu wchodzą:
dwa lasery ekscymerowe typu LPX 305i firmy Lambda Physik (o parametrach:  = 193,
EL  0,7J, τ ~15 - 20 ns, f  50 Hz lub  = 248 nm, EL  1,2J, τ ~15 - 20 ns, f  50 Hz);
trzycalowy magnetron firmy Kurt J. Lesker (stosowany jako niezależne urządzenie do
osadzania warstw, jak również jako urządzenie domieszkujące do nanoszenia warstw
gradientowych); generator plazmy typu RF 13.56 MHz firmy ENI; źródło jonów
o średnicy 6 cm firmy Veeco oraz układy dozowania następujących gazów: O 2, N2, Ar
i CH4. Proces osadzania odbywał się w komorze próżniowej zaopatrzonej w pompę
turbomolekularną, która umożliwia osiągnięcie bezolejowej próżni na poziomie
-6
~10 mbar.

3. Diagnostyki
Topografia powierzchni wytworzonych warstw została zobrazowana przy pomocy
mikroskopu sił atomowych (AFM) NanoScope IV firmy Veeco pracującego w modzie
bezkontaktowym (ang. – TappingMode) z jednoczesnym obrazowaniem fazowym
badanej powierzchni. Widma absorpcyjne IR wykonano fourierowskim absorpcyjnym
spektrometrem podczerwieni (FTIR) firmy Perkim Elmer, natomias pomiary warstw
osadzonych na krzemie zostały wykonane metodą odbiciową. Podłoży krzemowych
użyto z uwagi na zbyt dużą grubość podłoży poliuretanowych, które są
nieprzezroczyste dla promieniowania podczerwonego, co uniemożliwia szersze
zastosowanie techniki FTIR. Analiza składu chemicznego wytworzonych warstw została
przeprowadzona przy użyciu spektrometru fotoelektronów rentgenowskich XPS
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z analizatorem SCIENTA R3000 i lampą rentgenowską z katodą aluminiową firmy
PREVAC. Zmiany położenia charakterystycznych pasm w zarejestrowanym widmie
fotoelektronów rentgenowskich, powstałe na skutek indukującego się ładunku
powierzchniowego, zostały skorygowane w programie Casa XPS. Zarejestrowane
widma były poddane trzykrotnemu wygładzeniu metodą średniokwadratową
(ang. – Quadratic – SG) z parametrem 5 w programie Casa XPS. Analizę składu
chemicznego warstw przeprowadzono z zastosowaniem względnego współczynnika
czułości (R.S.F.), odpowiednio: 2,93 dla piku O1s, 1,8 dla piku N1s i 1 dla piku C1s oraz
z odcięciem tła typu Shirley. Dynamiczny współczynnik tarcia został zmierzony według
normy PN-ISO 8295:2005, zmodyfikowanej na potrzeby badań bardzo małych próbek
2
(100 mm ). Badania przeprowadzono przy użyciu uniwersalnej maszyny
wytrzymałościowej MTS Insight 2 wyposażonej w czujnik siły 10 N oraz przystawkę do
pomiaru wartości współczynnika tarcia. Schemat układu przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Schemat stanowiska do pomiaru współczynnika tarcia
Na podgrzewanym stole o temperaturze 36,6 ºC (+/- 0,4 ºC) został umieszczony
materiał referencyjny w postaci paska wykonanego z poliuretanu o szerokości 50 mm
i długości 80 mm. Badany materiał o wymiarach 10 x 10 mm był naklejany na sześcian
ze stali kwasowej o długości boku 10 mm i masie 7,85 g, co odpowiadało sile docisku
0,076 N. Pod jego obciążeniem był on następnie przesuwany z prędkością 50 mm/min
po powierzchni referencyjnej. Dla każdej próbki pomiar został przeprowadzony pięć
razy. Wynikiem każdego pomiaru była krzywa obrazująca siłę potrzebną do
przesunięcia badanego materiału w funkcji drogi na jaką próbka została przesunięta.
Współczynnik tarcia dynamicznego został wyznaczony jako iloraz uśrednionej siły,
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potrzebnej do przesunięcia badanego materiału na odcinku 50 mm, do siły nacisku
sześcianu obciążającego próbkę.
Badania trybologiczne wykonano urządzeniem Micro-Combi-Tester firmy CSM
Instruments (Szwajcaria). Testy przeprowadzono na styku płaszczyzna-płaszczyzna.
Badanymi próbkami były folie polimerowe PU z nałożonymi na powierzchni
powłokami. Przeciwpróbkami były folie PU naklejone na powierzchnie trzpienia
o wymiarach ok. 2 x 2 mm. Testy przeprowadzono w ruchu posuwisto-zwrotnym
w czterech konfiguracjach:
 tarcie z chropowatą powierzchnią PU pod naciskiem 0,25 MPa,
 tarcie z chropowatą powierzchnią PU pod naciskiem 0,05 MPa,
 tarcie z gładką powierzchnią PU pod naciskiem 0,25 MPa,
 tarcie z gładką powierzchnią PU pod naciskiem 0,05 MPa.
Długość toru tarcia ustalono na 3 mm, a prędkość przesuwania na 15 mm/min. Dla
każdego z testów (konfiguracja par materiałowych) przeprowadzono 100 cykli
pomiarowych (mierząc zmiany współczynnika tarcia). Dodatkowym wynikiem
przeprowadzonych badań była informacja o stopniu delaminacji naniesionych powłok.

4. Eksperyment
Osadzenia warstw węglowych typu P-LC na podłożach poliuretanowych przy użyciu
układu do hybrydowego osadzania cienkich warstw metodą laserowej ablacji (HPLD)
[3] zostały przeprowadzone z zastosowaniem trzech dostępnych metod: metodą
laserowej ablacji PLD z tarczy grafitowej, metodą rozpylania magnetronowego MS
z tarczy grafitowej oraz metodą osadzania z fazy gazowej wspomaganej plazmowo, RF
CVD, z dwóch atmosfer: metanu i mieszaniny metanu z azotem.
W przeprowadzonych badaniach, jako podłoże, zastosowano poliuretan „ChronoFlex
AR/LT” w postaci cienkich folii. Powierzchnie folii z jednej strony były „szkliste”
(gładkie), a z drugiej matowe (chropowate). Osadzenia były wykonywane na stronie
chropowatej. Ze względu na niską temperaturę degradacji poliuretanu „ChronoFlex
o
AR/LT” (ok. 110 C) należało tak dobrać energię cząsteczek nanoszonego materiału, aby
nie spowodować degradacji materiału podłoża. Podczas przeprowadzania osadzeń
warstw wykorzystano możliwości pracy zestawu do hybrydowego nanoszenia cienkich
warstw, który pozwalał na użycie jonów i atomów osadzanego materiału o różnych
energiach.
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Zasadniczą zmianę energii cząsteczek osadzanego materiału realizowano za pomocą
różnych metod osadzania. Największą energię miały cząsteczki węgla osadzane metodą
PLD. Materiał osadzany metodą PLD miał temperaturę przy powierzchni podłoża
Te ~ 2 eV i stopień zjonizowania rzędu 30-50 % [4]. Cząsteczki węgla osadzane metodą
MS i PECVD miały temperaturę niższą (Te < 1 eV) i tylko śladowe ilości zjonizowanych
atomów [5]. Energię osadzanych atomów można zmieniać również poprzez zmianę
parametrów zasilania i zmianę ciśnienia gazów reaktywnych w komorze
eksperymentalnej. Metodą PLD można nanosić warstwy zarówno w próżni, jak
-6
i w atmosferach reaktywnych. W próżni p ~10 mbar można nanosić warstwy
węglowe, a w atmosferach reaktywnych - warstwy z zawartością wodoru, azotu i tlenu.
Metodą RF CVD można wykonywać warstwy węglowe z reaktywnej atmosfery metanu
(również acetylenu) lub mieszaniny metanu i azotu. Osadzanie metodą RF CVD było
ukierunkowane na uzyskanie amorficznych, uwodornionych warstw węglowych,
określanych w literaturze jako warstwy a-C:H lub a-N:H, gdy w ich strukturze znajduje
się azot. Metodą rozpylania magnetronowego z tarczy grafitowej, w przypadku użycia
argonu jako gazu roboczego, można osadzać czyste warstwy węglowe. Stosując
mieszaninę argonu i gazów reaktywnych można modyfikować skład chemiczny i fazowy
osadzanych warstw. Ważną zaletą metody MS jest możliwość jednorodnego
pokrywania większych powierzchni próbek (o średnicy do ok. 3 cali). Metodą RF CVD
można stosunkowo łatwo nanosić warstwy na detale przestrzenne
o wielkości poliuretanowych membran sztucznego serca. W przypadku
przeprowadzonych w pracy badań, szczególnie ważna była możliwość wytworzenia,
metodą RF CVD, warstw połączonych z podłożem poprzez wiązania chemiczne.
Zasadniczym celem przeprowadzonych prac eksperymentalnych było określenie
optymalnych warunków osadzania powłok węglowych (ciśnienie, przepływ gazu
i parametry energetyczne plazmy), w których można byłoby otrzymać pożądane
powłoki bez negatywnego oddziaływania samego procesu na poliuretanowe podłoże
o niskiej temperaturze degradacji.
Przewidywana degradacja mogłaby być skutkiem zarówno bombardowania
powierzchni poliuretanu cząsteczkami o dużej energii, jak również rezultatem
naświetlania rozproszonym promieniowaniem UV.
W dalszej części niniejszej pracy zostały przedstawione wyniki uzyskane dla wybranych
próbek z warstwami osadzonymi metodami RF CVD i rozpylania magnetronowego.
Oznaczenia próbek wraz z parametrami procesu osadzania zestawiono w tab. 1.
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Tab. 1. Zestawienie parametrów eksperymentalnych dla próbek z warstwami
osadzonymi metodą RF CVD i MS

Oznaczenie
próbki

Metoda
osadzania

Moc
generatora
[W]

Rodzaj
i przepływ
gazu
3
[cm /min]

Ciśnienie
w komorze
[mbar]

Czas
osadzania
[h, min]

Próbka I

RF CVD

30

20 CH4

6,5 ± 0,5 x
-2
10

1h

Próbka J

RF CVD

60
80

20 CH4

6,5 ± 0,5
-2
x10

2h

Próbka K

RF CVD

20 CH4

6,5 ± 0,5
-2
x10

2h

Próbka L

RF CVD

60

20 CH4
5 N2

6,5 ± 0,5
-2
x10

2h

Próbka M

RF CVD

90

20 CH4
5 N2

6,5 ± 0,5
-2
x10

2h

Próbka N

MS

100

20 Ar

5,0 ± 0,5
-3
x10

3 h 9 min

Próbka O

MS

100

20 Ar

5,1 ± 0,5
-2
x10

3 h 18 min

Próbka U

MS

100

30 Ar

5,0 ± 0,5
-2
x10

3h

Próbka P

MS

100

10 Ar

5,1 ± 0,5
-2
x10

3 h 2 min

Próbka R

MS

140

20 Ar

5,1 ± 0,5
-2
x10

3 h 6 min

Próbka S

RF CVD

60

20 CH4

6,4 ± 0,5
-2
x10

1 h 20 min

Próbka T

RF CVD

60

20 CH4

6,5 ± 0,5
-2
x10

1 h 20 min
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5. Analiza wyników badań
Ze względu na istotne funkcjonalne znaczenie wartości współczynnika tarcia, analizę
otrzymanych wyników rozpoczęto od przedstawienia wartości zmierzonych
współczynników tarcia warstw osadzonych w różnych warunkach eksperymentalnych.
Następnie przedstawiono analizę danych, pokazujących wpływ warunków osadzania na
morfologię warstw. Analizę ograniczono do warstw osadzonych dwoma metodami:
RF CVD i MS. Uznano, że te dwie metody są najlepsze do wytworzenia warstw do
zastosowań funkcjonalnych związanych z Polskim Sztucznym Sercem. Przy nanoszeniu
warstw metodą PLD, z plazmy o temperaturze Te ~2 eV, istnieje duże
prawdopodobieństwo przegrzania poliuretanowego podłoża, co może spowodować
odwarstwienie się przegrzanego materiału.

Rys. 4. Wartości dynamicznego współczynnika tarcia dla próbek z warstwami
osadzonymi metodą RF CVD oraz MS
Wyniki pomiarów dynamicznego współczynnika tarcia dla próbek zestawionych
w tab. 1 zostały przedstawione na rys. 4. Dodatkowo na rys. 4 zamieszczono wartości
dynamicznego współczynnika tarcia powierzchni „szklistej” i matowej badanego
poliuretanu, zmierzone na tym samym materiale odniesienia co dla pozostałych próbek
oraz wartości współczynnika tarcia dynamicznego dwóch matowych powierzchni
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poliuretanu z wtartym pyłem grafitowym (PUG-PUG). Otrzymane wartości
współczynników tarcia dynamicznego dla osadzonych warstw mieszczą się w przedziale
od 0,5 do 1,2. Na ich wartość miały wpływ zarówno metoda nanoszenia warstw, jak
i zastosowane parametry osadzania. Największą wartość dynamicznego współczynnika
tarcia miało podłoże poliuretanowe. Wynosi ona prawie 2,1 dla „szklistej” strony
membran i prawie 1,3 dla strony matowej. Przyczyną różnic jest odmienna topografia
obydwu powierzchni, rys. 5.

a)

b)

Rys. 5. Topografia niezmodyfikowanej powierzchni poliuretanowej membrany;
a) zobrazowanie 3D strony szklistej, b) zobrazowanie 3D strony matowej (pomiar AFM)
Dokładniejsza analiza obydwu powierzchni stosowanych podłoży poliuretanowych
(rys. 6) wskazuje na fakt, że powierzchnia „szklista” poliuretanu posiada prawie
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jednorodną strukturę fazową, natomiast na powierzchni matowej widać wyraźne
zróżnicowanie fazowe. Wyrośnięte konglomeraty mają inną strukturę, niż głębiej
położona powierzchnia warstwy. Zaobserwowane zróżnicowanie mogło powstać
w ostatniej fazie produkcji poliuretanu, np.: w wyniku bezpośredniego kontaktu
z powietrzem. Wtarcie w matową stronę membrany grafitowego proszku obniżyło
wartość dynamicznego współczynnika tarcia do około 0,9. Wartość ta jest o około 0,4
mniejsza niż dla matowej strony czystej membrany. Najniższy współczynnik tarcia
(około 0,5), posiada próbka oznaczona literą „K” z warstwą osadzoną metodą RF CVD
z metanu.

(a)

(b)

Rys. 6. Zobrazowanie powierzchni czystego poliuretanu typu 2D (z lewej) i mapa
fazowa (z prawej); a) strona szklista, b) strona matowa (pomiar AFM)
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Z przedstawionych na rys. 4 pomiarów dynamicznego współczynnika tarcia wynika
również, że 50% przebadanych próbek posiada wartość dynamicznego współczynnika
tarcia większą niż dla membrany z wtartym grafitowym proszkiem. Nie przekracza on
jednak wartości 1,3 wyznaczonej dla matowej strony niezmodyfikowanych membran,
co najprawdopodobniej oznacza, że warstwy osadzone na tych próbkach są zbyt
cienkie, a o wartości współczynnika tarcia nadal decydują własności podłoża.
Analiza wartości dynamicznego współczynnika tarcia, w powiązaniu z szacowaną
grubością warstw osadzonych metodą RF CVD na próbkach od „I” do „M”, wskazuje na
zmniejszanie się jego wartości wraz ze wzrostem grubości warstw. Największą wartość
współczynnika tarcia posiada warstwa osadzona na próbce „I”, oszacowana jako
najcieńsza. Kolejno, coraz mniejszym współczynnikiem tarcia, charakteryzują się
warstwy osadzone na próbkach „M”, „J” oraz „L”. Najmniejszy współczynnik tarcia
posiada warstwa osadzona na próbce „K”, oszacowana jako najgrubsza. Jej grubość jest
szacowana na około 200 nm.
Na rys. 7 zostały przedstawione trójwymiarowe zobrazowania (3D) większych
obszarów (10 x 10 m) warstw osadzanych metodą RF CVD z atmosfery metanu,
rysunki 7a, 7b i 7c przy użyciu trzech różnych mocy generatora RF wynoszących
odpowiednio: 30 W, 60 W i 80 W. Na rys. 7d została przedstawiona topografia typu 3D
warstwy osadzanej z atmosfery metanu i azotu (moc generatora RF 60 W). Wszystkie
warstwy osadzone metodą RF CVD posiadają rozdrobnioną strukturę,
charakterystyczną dla przypadku, gdy energia padających cząsteczek jest
porównywalna z energią ich wiązania w osadzanej warstwie. W takim przypadku
padające atomy mogą wybijać związane wcześniej atomy powodując powstawanie
mikrokraterów. Mogą też powodować rozdrobnienie istniejących już konglomeratów
i wpływać na szybkość wzrostu warstwy. Przy jeszcze większych energiach padających
cząsteczek, nad procesem wzrostu, zaczyna przeważać proces trawienia jonowego. Na
rys. 8 zostały przedstawione topografie typu 2D i odpowiadające im mapy fazowe
warstw zobrazowanych na rys. 7, w dziesięciokrotnie większym powiększeniu.
W przypadku warstw osadzanych z atmosfery metanu, duże konglomeraty zbudowane
są obłych ziaren o rozmiarach 100 – 300 nm (zależnie od fazy wzrostu).
Moc generatora RF była odpowiednio: rys. 8a – 30W, rys. 8b – 80 W i rys. 8c – 60 W
i raczej nie wpływała w istotny sposób na proces wzrostu warstw. Wszystkie warstwy
osadzane z metanu charakteryzowały się strukturą jednofazową (jeden odcień szarości
na mapach fazowych).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Rys. 7. Zobrazowania 3D powierzchni próbek z warstwami osadzonymi metodą RF CVD
z metanu i mieszaniny metanu z azotem: a) próbka „I”, b) próbka „J”, c) próbka „K”,
d) próbka „L” (pomiar AFM)
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(a)

(b)

(c)
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(d)

Rys. 8. Zobrazowanie typu 2D (z lewej) i fazowe (z prawej) powierzchni 1 x 1 um
z warstwami osadzonymi metodą RF CVD z metanu i mieszaniny metanu z azotem:
a) próbka „I”, b) próbka „K”, c) próbka „J”, d) próbka „L” (pomiar AFM)
Na rys. 8d została zobrazowana warstwa osadzona z mieszaniny metanu i azotu, przy
3
3
przepływie metanu 20 cm /min i przepływie azotu 5 cm /min, osadzona przy mocy
generatora RF równej 60 W, takiej samej jak warstwa zobrazowana na rys. 8c. Obydwie
warstwy zbudowane są z ziaren o podobnej wielkości, ale warstwa osadzona
z mieszaniny metanu i azotu posiada odmienny skład fazowy. Porównując kształt
ziaren z rysunku przedstawiającego topografię warstwy typu 2D (rys. 8d),
z odpowiadającą mu mapą fazową widać, że pojedyncze ziarna zbudowane są z dwóch
faz materiałowych, najprawdopodobniej a-C:H i a-CN:H. Podobny sposób
wbudowywania
się
fazy
mniejszościowej
w
ziarna
zaobserwowano
w
przypadku
hydroksyapatytu
domieszkowanego
magnezem.
Krystality
hydroksyapatytu domieszkowane magnezem grupowały się w ziarnach z czystego
hydroksyapatytu [6].
Warstwy osadzone metodą rozpylania magnetronowego z tarczy grafitowej
charakteryzują się bardziej uporządkowaną, pozbawioną mikrokraterów strukturą
powierzchniową, niż warstwy osadzone metodą RF CVD (rys. 9). Zbudowane są
z dobrze wyodrębnionych konglomeratów o zbliżonych wymiarach, rzędu 3-4 m.
Sposób wzrostu tych warstw wskazuje na to, że padające jony posiadają energię
zapewniającą im możliwość zajęcia miejsc o niskich energiach swobodnych w rosnącej
warstwie, czyli możliwość wzrostu polikrystalicznego. Warstwy osadzano przy mocy
generatora RF równej 100 W (rys. 9a) i 140 W (rys. 9b), gazem roboczym był argon,
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a pozostałe parametry osadzeń były podobne jak poprzednio i zostały wyszczególnione
w tab.1. Lepszą jakość warstwy otrzymano przy większej mocy generatora.

a)

b)

Rys. 9. Topografie typu 3D powierzchni warstw osadzonych metodą MS z tarczy
grafitowej: a) próbka „O”, b) próbka „R” (pomiar AFM)
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Rys. 10. Topografia typu 3D powierzchni próbki „R” wykonana w dużym powiększeniu
(z lewej) i odpowiadająca jej mapa fazowa (z prawej)
Na rys. 10 przedstawione zostały: topografia typu 2D i odpowiadająca jej mapa fazowa
konglomeratu z warstwy osadzonej metodą MS przy mocy generatora RF równej 140
W. W odróżnieniu od warstw osadzanych metodą RF CVD, w których ziarna w dużych
konglomeratach miały nieregularne, owalne kształty, konglomeraty warstw
osadzonych metodą MS złożone są z równolegle ułożonych warstw jednorodnych
fazowo.

Rys. 11. Analiza składu chemicznego podłoża z poliuretanu (pomiar XPS)
Tego typu budowę obserwowano wcześniej dla warstw z azotku boru
o strukturze fazowej h-BN (zwanej czasem strukturą grafitopodobną) [7]. Zatem,
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w odróżnieniu od warstw polimeropodobnych osadzonych metodą RF CVD z atmosfer
reaktywnych, warstwy osadzone metodą magnetronową z tarczy grafitowej są
warstwami grafitopodobnymi.

Rys. 12. Procentowa zawartość tlenu w analizowanych próbkach (pomiar XPS)

Rys. 13. Procentowa zawartość azotu w analizowanych próbkach (pomiar XPS)
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Rys. 14. Procentowa zawartość węgla w analizowanych próbkach (pomiar XPS)

Rys. 15. Otoczenie chemiczne atomów węgla C1s otrzymane przy użyciu spektrometru
XPS dla niezmodyfikowanego podłoża poliuretanowego
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Na podstawie analizy widm fotoelektronów rentgenowskich został określony skład
chemiczny wybranych warstw. Z uwagi na brak możliwości rejestracji fotoelektronów
pochodzących od wodoru, jego udział w warstwach nie został określony.
W zarejestrowanym widmie (rys. 11), występują piki od fotoelektronów poziomu
rdzenia 1s pochodzących od tlenu, azotu i węgla. Zawartość poszczególnych
pierwiastków dla wyselekcjonowanej grupy próbek została zestawiona na rys. 12, 13
i 14. Jak wynika z tych rysunków, skład chemiczny poszczególnych warstw silnie zależy
zarówno od metody osadzania, jak i parametrów osadzania. W przypadku metody
RF CVD udział tlenu wynosi od 16,3 do 19,7 %, azotu od 1,1 do 3,9 % i węgla od 77,9 do
82,2 %. W warstwach osadzanych metodą MS z argonem udział tlenu w warstwach
jest podobny i waha się w granicach od 15,9 do 19,3 %. Największe różnice obserwuje
się dla azotu, którego udział wynosi w tym przypadku od 6,4 do 15,9 %. Dla metody MS
obserwuje się jednocześnie zmniejszenie udziału węgla, co świadczy o tym, że jest on
wypierany przez azot.

Rys. 16. Otoczenie chemiczne atomów węgla C1s otrzymane spektrometrem XPS
dla próbki „S” z warstwą osadzoną metodą RF CVD z metanu
Dla czystego podłoża poliuretanowego oraz dla próbki „S” została przeprowadzona
analiza piku węglowego C1s. Na podstawie zaobserwowanych w pasmie C1s
przesunięć
chemicznych
określono
grupy
funkcyjne
występujące
w niezmodyfikowanych podłożach poliuretanowych (rys. 15). Są to podstawowe grupy
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chemiczne występujące w badanym materiale wbudowane w łańcuchy węgla
alifatycznego (–CH2–). W przypadku pasma C1s dla próbki „S” (rys. 16), przy jego
rozkładzie, zostały przyjęte takie same grupy funkcyjne, jak dla poliuretanu
niezmodyfikowanego. Takie działanie wynika z istniejącego podobnego kształtu piku
węgla C1s tej próbki do kształtu piku węgla C1s poliuretanu. Występujące piki
składowe mają różną powierzchnię, ale prawie identyczne położenia na osi energii, co
pozwala przypuszczać, że osadzona warstwa w pewnym stopniu kontynuuje strukturę
podłoża.
Wcześniej pokazano, że w przypadku stosowania reaktywnej atmosfery można
wpływać na skład chemiczny osadzanej warstwy. W przypadku osadzania warstw
o grubościach rzędu kilkudziesięciu nanometrów metodą RF CVD z atmosfery
reaktywnej, np.: z atmosfery metanu, napotkano na trudności z ustabilizowaniem
składu chemicznego osadzanych warstw, wynikające z pozostającego w komorze
eksperymentalnej gazu resztkowego, który wpływał na skład chemiczny warstw.
Problemy te zostały zilustrowane badaniami wpływu ciśnienia w komorze
eksperymentalnej na skład chemiczny warstw osadzanych metodą MS. Badania te
wykonano spektrometrem XPS.
Magnetrony, w tym stosowany w przedstawionych wynikach badań magnetron
-2
-3
z zasilaczem typu RF 13,56 MHz, pracują w zakresie ciśnień p ~ 10 – 10 mbar, przy
czym istnieje stosunkowo duża dowolność jeśli chodzi o wybór rodzaju gazu
roboczego. W prezentowanych badaniach stosowano argon jako neutralny gaz
roboczy. Jednakże pomimo zastosowanego podczas procesu osadzania warstw metodą
MS argonu, o dużej czystości (99,99%), otrzymano nieoczekiwanie duże zawartości
tlenu i azotu w wytworzonych warstwach (rys. 12 i rys. 13).
Wyniki eksperymentalne pokazały, że w komorze eksperymentalnej jest wystarczająco
dużo atomów azotu i tlenu, które po zjonizowaniu w strefie osadzania materiału tarczy
wchodzą w różnego rodzaju interakcje z jonami i wzbudzonymi atomami węgla oraz
wbudowują się w wytwarzaną warstwę. Okazało się, że wyjątkowo aktywnym
pierwiastkiem po zjonizowani jest azot. Na rys. 13 pokazano, że w warstwie próbki „N”
osadzonej
przy
ciśnieniu
wynoszącym
w
komorze
eksperymentalnej
-3
p = (5,0  0,5) x 10 mbar, zawartość procentowa azotu wynosiła 6,4 % . W przypadku,
-2
gdy ciśnienie w komorze eksperymentalnej było p = (5,1  0,5) x 10 mbar, zawartość
procentowa azotu w warstwach „O”, „U” i „P” była równa odpowiednio: 14,7 %, 15,9 %
i 15,2 %.
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a)

b)

Rys. 17. Widmo XPS warstwy osadzonej na podłożu „N”: a) analiza składu chemicznego,
b) analiza wiązań chemicznych na podstawie piku węglowego C1s (osadzanie MS,
-3
p = 5,0 ± 0,5 x10 mbar)
Na rys. 17 i rys. 18 przedstawiono widma XPS obrazujące wpływ ciśnienia
występującego w komorze eksperymentalnej, podczas magnetronowego osadzania
warstw, na otoczenie chemiczne atomów węgla, wykonane na podstawie analizy
kształtu obwiedni pasma C1s. Obydwie analizowane warstwy osadzono przy tym
3
samym przepływie argonu jako gazu roboczego (20 cm /min) i przy tej samej mocy
dostarczanej do magnetronu z zasilacza RF 13.56 MHz (100 W). Różne były natomiast
-3
ciśnienia, przy których przeprowadzono osadzenia: (5,0 ± 0,5) x 10 mbar dla próbki
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-2

„N” i (5,1 ± 0,5) x10 mbar dla próbki „O”. Różnica między obwiedniami pasm węgla
C1s nie jest zbyt duża i można z niej wyodrębnić trzy główne typy wiązań węgla
z wodorem, azotem i tlenem: C-C / C-H, C-O / C-N i O-C-N / O-C-O. Z analizy
i porównania rys. 17b i rys. 18b można powiedzieć, że wraz ze wzrostem ciśnienia
w komorze eksperymentalnej wzrastała ilość atomów azotu przyłączanych do atomów
węgla, w różnych konfiguracjach, kosztem nieznacznego zmniejszenia się ilości atomów
tlenu. Ocena wpływu zwiększonej zawartości azotu na parametry eksploatacyjne
wytworzonych warstw wymaga wykonania dodatkowych badań.

a)

b)

Rys. 18. Widmo XPS warstwy osadzonej na podłożu „O”: a) analiza składu chemicznego,
b) analiza wiązań chemicznych na podstawie piku węglowego C1s
-2
(osadzanie MS, p = 5,1 ± 0,5 x10 mbar)
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Badania wykonane transmisyjnym mikroskopem elektronowym (TEM), w Instytucie
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie pozwoliły ocenić wpływ
parametrów osadzania na grubość i jakość osadzonych warstw. Na rys. 19a
przedstawiono przekrój poprzeczny warstwy osadzonej metodą RF CVD
3
w następujących warunkach: PRF  80 W, przepływie CH4  15 cm /min, przepływie
3
-2
N2  5 cm /min, czasie osadzania t  1 godz. i ciśnieniu roboczym p  6,5 x 10 mbar.
Grubość osadzonej warstwy oceniono na 55  10 nm. Na rys. 19b przedstawiono
przekrój tej samej warstwy wykonany w warunkach dużych odkształceń. Pomimo
dużych odkształceń nie zarejestrowano uszkodzeń typu delaminacji warstwy, ani jej
częściowego złuszczania, co potwierdza wytworzenie na poliuretanowym podłożu
struktury typu PL-C.

Rys. 19. Przekrój poprzeczny powłoki typu „polymer-like carbon”; a) warstwa typu P-LC
na mniej kontrastowym podłożu z poliuretanu, b) odkształcona warstwa typu P-LC na
podłożu z poliuretanu
Do badań trybologicznych urządzeniem Micro-Combi-Tester wybrano próbki
oznaczone symbolami „C” oraz „D” (niezamieszczone w tab.1), z warstwami
osadzonymi w skrajnych warunkach ciśnienia, mocy i przepływu gazów. Zastosowanie
wyraźnie odmiennych warunków podczas osadzania warstw, w seriach „C” i „D”, miało
na celu pokazanie dopuszczalnego przedziału parametrów eksperymentalnych podczas
nanoszenia warstw. W skład każdego z zestawów wchodziły dwie próbki z warstwami
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osadzonymi w tym samym procesie, oznaczone odpowiednio symbolami „C2”, „C3”
i „D2”, „D3”. Warstwy na próbkach oznaczonych jako „C2” (podłoże umieszczone na
anodzie) i „C3” (podłoże umieszczone na katodzie) zostały wytworzone w procesie
osadzania RF CVD z metanu w następujących warunkach: moc generatora RF 14 W,
3
-1
przepływ metanu 30 cm /min, ciśnienie 2,2 ± 0,5 x10 mbar. Warstwy na próbkach
oznaczonych jako „D2” i „D3” zostały wytworzone w procesie osadzania MS
3
z argonem: moc generatora 170 W, przepływ argonu 40 cm /min, ciśnienie
-1
9,1 ± 0,5 x10 mbar. Wartości dynamicznego współczynnika tarcia przedstawiono na
rys. 20. Dynamiczny współczynnik tarcia dla próbek z serii „C” i „D” był generalnie
niższy, niż współczynnik tarcia dla powłok PUG-PUG (tab. 1). W przypadku warstw
z serii „C” i „D” mniejszy współczynnik tarcia miały warstwy osadzone metodą MS
(seria „D”).

Rys. 20. Zestawienie wartości dynamicznych współczynników tarcia otrzymanych
z badań tribologicznych urządzeniem Micro-Combi-Tester
Jakość połączeń warstw z serii eksperymentalnych „C” i „D” badano po 100 cyklach
ruchu posuwisto-zwrotnego w zależności od wartości siły docisku trzpienia z naklejoną
folią PU. W przypadku próbki „D2” (rys. 21), już przy sile docisku trzpienia 0,5 N,
obserwowane były obszary, na których warstwa ulegała delaminacji. Dla warstwy na
próbce „D3” drobne obszary delaminacji występowały dopiero przy sile docisku
trzpienia wynoszącej 4 N (rys. 22). Warstwa na próbce „C2” nie uległa delaminacji
nawet przy maksymalnej sile docisku 10 N, której towarzyszyła głębokość penetracji
wgłębnika na poziomie 200 µm, a więc wielokrotnie większa od grubości powłoki
(rys. 23).
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Uzyskane wyniki wskazują więc na dobre własności tribologiczne warstw osadzonych
metodą RF CVD. Brak delaminacji przemawia za chemicznym związaniem
wytworzonych warstw z poliuretanowym podłożem.

Rys. 21. Obraz warstwy „D2” w obszarze oddziaływania trzpienia z folią PU o sile
docisku trzpienia 0,5 N (mikroskop optyczny powiększenie x20)

Rys. 22. Obraz warstwy „D3” w obszarze oddziaływania trzpienia z folią PU o sile
docisku trzpienia 4 N (mikroskop optyczny powiększenie x20)
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Rys. 23. Obraz warstwy „C2” w obszarze oddziaływania trzpienia z folią PU o sile
docisku trzpienia 4 N (mikroskop optyczny powiększenie x20)

5. Podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwoliły wytypować dwie metody wytwarzania cienkich
warstw, które mogą być użyte do wytwarzania funkcjonalnych powłok na membranach
sztucznego serca: metodę rozpylania magnetronowego z tarczy grafitowej (MS)
i metodę chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego promieniowaniem
generatora RF 13,56 MHz (RF CVD). Metody osadzania RF CVD i MS pozwalają
wytwarzać warstwy o znacznie mniejszej wartości współczynnika dynamicznego tarcia,
niż w przypadku warstw typu PUG-PUG. Warstwy wytworzone metodą MS są
warstwami grafitopodobnymi, natomiast warstwy wytworzone metodą RF CVD
warstwami polimeropodobnymi połączonymi wiązaniami chemicznymi z atomami
podłoża. O przydatności zaproponowanych metod modyfikacji powierzchni membran
ostatecznie zadecydują badania funkcjonalne. Wydaje się jednak, że warstwy
polimeropodobne, wytworzone metodą RF CVD, są bardziej predysponowane do
modyfikacji membran w sztucznym sercu ze względu na ich bardziej trwałe połączenie
z podłożem.
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Streszczenie
Celem badań prowadzonych w IBWCh było opracowanie technologii uszczelniania
protezy naczyniowej Bard, będącej elementem konstrukcyjnym protezy serca.
Do uszczelniania wykorzystano mikrokrystaliczny chitozan, polimer naturalny z grupy
polisacharydów. Opracowano optymalną technikę pokrywania elementów protezy
serca oraz przeprowadzono wstępne badania skuteczności uszczelnienia naniesionych
powłok polimerowych.

1.

Wstęp

Celem badań prowadzonych przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
(IBWCh) w ramach wieloletniego programu rządowego Polskie Sztuczne Serce było
opracowanie technologii uszczelniania dakronowej protezy naczyniowej kaniuli
wylotowej komory wspomagania serca. Do uszczelnienia protez BARD wytypowano
mikrokrystaliczny chitozan będący jedną z form użytkowych tego naturalnego
polisacharydu.
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Chitozan, poli[-(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glukopiranoza] – jest pochodną chityny,
poli[-(1,4)-2-acetamido-2-deoxy-D-glikopiranoza], która jest następnym po celulozie,
najbardziej rozpowszechnionym odtwarzalnym polimerem naturalnym.

Chityna występuje w pancerzykach skorupiaków morskich z których pozyskiwana jest
w warunkach przemysłowych. Chityna w postaci niemodyfikowanej, z uwagi na
ograniczoną rozpuszczalność, nie znalazła szerszego zastosowania praktycznego.
W przeciwieństwie do niej chitozan (wytwarzany przez deacetylację chityny) jest
polimerem o dużej przydatności technologicznej i użytkowej, a aktywność biologiczną
spowodowała że znalazł szereg zastosowań medycznych. Do najbardziej istotnych
właściwości biologicznych polimeru należy zaliczyć:
 biozgodność
 biodegradowalność, nietoksyczne produkty rozkładu
 aktywność przeciwbakteryjną, przeciwwirusową, przeciwgrzybową
 zdolność do stymulacji wzrostu fibroblastów - przyśpieszenie gojenie się ran
 LD50 > 16g/1 kg wagi ciała.
Formą użytkową chitozanu szczególnie dogodną do niektórych zastosowań
medycznych, jest opracowany w IBWCh mikrokrystaliczny chitozan (MKCh) [1].
Żelopodobna forma MKCh jest otrzymana w wyniku agregacji cząsteczek z wodnych
roztworów w kwasach organicznych lub nieorganicznych. MKCh ma dobre właściwości
powłokotwórcze i adhezyjne do szeregu materiałów polimerowych a w zależności od
doboru parametrów fizyko-chemicznych
ma właściwości hemostatyczne lub
atrombogenne [2]. Do najważniejszych właściwości MKCh oprócz wymienionych
powyżej można dodać [3]:
 wysoką czystość chemiczną
 bardzo wysoką adhezyjność
 zdolność tworzenia błon i powłok polimerowych z zawiesin wodnych
 bardzo dobre właściwości sorpcyjne
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2. Surowce i materiały
Protezy
Protezy naczyniowe typu BARD 004187 style 6010 (f-my BARD) o średnicy 16 mm
Mikrokrystaliczny chitozan (MKCh)
Do badań wykorzystano żelopodobną formę MKCh o odpowiednio dobranym pH
wytworzoną z chitozanu wyjściowego f-my Vanson.
Mv =287 kD,
DD = 80 %,
Zawartość polimeru = 0.5 – 1.0 %,
pH = 6.9 – 7.1,
zawartość metali ciężkich – nieobecna.
Plastyfikator
3
Gliceryna o czystości medycznej f-my Fluka, gęstość 1,26 g/ cm
Lizozym
W badaniach stosowano lizozym f-my Merck o aktywności 50 000 U/mg otrzymany
z białka jaja kurzego. W badaniach wykorzystano lizozym o stężeniach 100
3
i 200 µm/cm
Bufor fosforanowo-cytrynianowy
W badaniach wykorzystano bufor fosforanowo-cytrynianowy o pH = 7,23
przygotowany zgodnie z normą PN-81 C-06504 „Analiza chemiczna - Przygotowanie
roztworów buforowych”

3. Metodyka badań
3.1. Sposób uszczelniania protez naczyniowych MKCh
Protezy naczyniowe uszczelniano w zależności od etapu pracy metodami napawania
i natrysku lub kombinacją tych metod [4]. Pierwszą warstwę, którą stanowiła
mieszanina 0,5% wag. MKCh z dodatkiem 0,7 cz. wag. gliceryny nanoszono metodą
napawania. Sześć następnych warstw nanoszono metodą natrysku stosując MKCh
o stężeniu 1% wag. z gliceryną 0,7:1 cz. wag. (w przeliczeniu na suchy chitozan).
W pracach laboratoryjnych do nanoszenia warstw chitozanu metodą natrysku
stosowano aerograf (rys. 1).Po naniesieniu każdej warstwy protezę suszono.

169

Opracowanie technologii uszczelniania polimerowych materiałów dla potrzeb protez serca

Rys. 1. Aerograf do natrysku powłok uszczelniających protezę oraz przykładowe kaniule
łączące protezę serca z układem naczyniowym pacjenta (druga od lewej zaopatrzona
we fragment poliestrowej protezy naczyniowej).
3.2. Sposób przygotowania mieszaniny uszczelniającej
Składniki mieszano intensywnie w ustalonych proporcjach wagowych przez
ok. 20 minut homogenizerem Ultra-Turrax T50 f-my IKA-WERKE z końcówką G 45G.
3.3. Sposób wytwarzania filmu z mieszaniny uszczelniającej
Żelopodobną zawiesinę wodną mikrokrystalicznego chitozanu o stężeniu 1 % wag.
zawierającą plastyfikator wylewano na formy teflonowe i suszono w temperaturze
o
18 C.
3.4. Badania trwałości powłoki uszczelniającej w stanie wilgotnym
Trwałość powłoki uszczelniającej badano w oparciu o pomiar przepuszczalności wodnej
i ocenę struktury powłoki modyfikowanych protez po przetrzymywaniu w warunkach
o
statycznych w roztworze soli fizjologicznej w temperaturze 37 C przez 12h, 24h, 48h
oraz 5 dni.
3.5. Badania parametrów mechanicznych filmów
Badania przeprowadzono w oparciu o normy:
 PN-ISO 4593:1999:” Tworzywa sztuczne - Folie i płyty - Oznaczanie grubości
metodą skaningu mechanicznego”
 PN-EN ISO 527-3:1998: “Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - Warunki badań folii i płyt”
 ISO 7198:1998: ”Cardiovascular implants - Tubular vascular prostheses”
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3.6. Badania biodegradowalności błon chitozanowych
o

Badania prowadzono w temperaturze 37 C przez 180 dni w buforze fosforanowo3
cytrynianowy o pH=7,2 z dodatkiem lizozymu o stężeniu 10 000 U/cm , stosując moduł
kąpieli: 1:250. Preparaty w postaci błony uwalniano z kąpieli po 30, 90, 180 dniach
o
testu, odsączano i przemywano wodą destylowaną o temperaturze 50 C. W celu
deaktywacji enzymu zalewano 70% alkoholem etylowym a po 10 minutach odsączano
o
i suszono w temperaturze 105 C. Oceniano ubytek masy preparatów, ilość
uwolnionych aminocukrów oraz średni ciężar cząsteczkowy MKCh metodą GPC.
3.7. Badania struktury modyfikowanych protez
Badania struktury modyfikowanych protez naczyniowych prowadzono przy użyciu
skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta 200 firmy FEI Co., USA
3.8. Badania przepuszczalności wody
Badania
przepuszczalności wody prowadzono w IBWCh zgodnie z normą
PN-79/P-04884.03-„Metody badań wyrobów włókienniczych. Dziane artykuły
medyczne-protezy naczyń krwionośnych. Wyznaczanie przepuszczalności wody”.
3.9. Badania przesiąkalności wody w warunkach statycznych
Przesiąkalność wody przez protezy naczyniowe o ustalonej długości, w stanie suchym
i wilgotnym, oznaczano w FRK warunkach statycznych pod ciśnieniem 133 hPa
(100 mm Hg). Wykorzystano układ doświadczalny złożony z modyfikowanej protezy
i drenu o średnicy 0,5 cm i długości 130 cm łączącego badaną protezę ze zbiornikiem
wody (650 ml). Drugi koniec protezy zaślepiano a układ przed pomiarem
odpowietrzano. Mierzono czas oraz objętość cieczy uzyskanej w wyniku przesączania.
3.10. Badania przesiąkalności krwi przez protezy w warunkach statycznych
Przesiąkalność protez naczyniowych dla krwi oznaczano w FRK w tych samych
warunkach jak podczas oceny przesiąkalności wody. Badania prowadzono tylko dla
protez w stanie suchym. Stosowano krew wieprzową antykoagulowaną CPDA.
Mierzono czas oraz objętość uzyskanej w wyniku przesączania krwi.

4. Metody analityczne
4.1 Oznaczanie średniego ciężaru cząsteczkowego (Mv) - Metoda wiskozymetryczna
Wiskozymetrycznie średni ciężar cząsteczkowy chitozanu obliczano w oparciu
o graniczną liczbę lepkościową []. Pomiary wykonywano na wiskozymetrze
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rozcieńczeniowym z kapilarą nr1, stała K 0,01 w temperaturze 25 ± 0,1 C. Jako
rozpuszczalnik stosowano wodny roztwór zawierający 0,1 M chlorku sodowego, 4M
3
mocznika i 0,2 M kwasu octowego w 1 dm . Przy obliczaniu wartości średniego ciężaru
cząsteczkowego korzystano ze wzoru Marka-Houwinka [5]
4.2. Oznaczanie średniego ciężaru cząsteczkowego (Mw) Metoda chromatografii
żelowej
Zastosowano chromatograf żelowy HP-1050 (Hewlett – Pacard), wyposażony
w detektor refraktometryczny HP 1047A i zestaw kolumn o zróżnicowanej wielkości
por 300 A i 4000 A, które wypełnione są twardym wypełnionych silikożelem.
Parametry chromatograficzne analizy chitozanu:
 kolumny GFC-4000A, GFC-300A- f-my polimer Laboratories Ltd.
 faza ciągła - bufor octanowy 2,33 M
 prędkość przepływu – 1ml/mm
 stężenie próbki - 0,20%
 objętość nastrzyku - 20 µl
5.

Wyniki badań

5.1. Badania wpływu ciężaru cząsteczkowego chitozanu na trwałość powłoki
uszczelniającej
Do badań trwałości uszczelnienia wykorzystano protezy typu Bard 004187 style 6010
o średnicy 16 mm uszczelnione 1.0% wag dyspersję wodną MKCh o pH=7,3, stopniu
deacetylacji SD = 80 % i zróżnicowanym ciężarze cząsteczkowym:
1.
2.
3.

MKCh V-171:
Mv = 287 kD,
MKCh V-171/10: Mv = 133 kD,
MKCh V-171/20: Mv = 97kD,

Badaniom poddano protezy przed i po sterylizacji tlenkiem etylenu. Badano wpływ
czasu przetrzymywania modyfikowanych protez w roztworze soli fizjologicznej
w zakresie do 30dni. Trwałość uszczelnienia oceniano na podstawie zmian
przepuszczalności wody jak i zmian struktury powierzchni. Test prowadzono
w warunkach statycznych. Wyniki tych badań zestawiono w tabeli 1 i przedstawiono na
rys. 1 i 2.
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Tabela 1. Wpływ sterylizacji i czasu przetrzymywania w roztworze soli fizjologicznej
na przepuszczalności wodną protez modyfikowanych MKCh V-171 oraz po degradacji
dawkami 10 i 20 kGy.

Rodzaj protezy

Proteza modyfikowana
MKCh V-171
Proteza modyfikowana
MKCh V-171/EO*
Proteza modyfikowana
MKCh V-171/10
Proteza modyfikowana
MKCh V-171/10/EO*
Proteza modyfikowana
MKCh V-171/20
Proteza modyfikowana
MKCh V-171/20/EO*

Stopień
naniesienia
%

2

Przepuszczalność wodna, ml/cm /min
0h

12 h

24 h

48 h

5 dni

30
dni

5,1

6,1

6,1

6,2

8,4

8,4

5,3

5,9

6,0

6,5

8,9

9,0

6,6

7,1

7,9

7,9

8,0

12,2

6,3

6,9

7,0

7,5

8,9

15,1

6,1

6,73

6,78

6,78

6,76

47,2

6,62

6,65

6,67

6,96

7,24

50,9

6,26

9,05

8,2

* proteza sterylizowana tlenkiem etylenu

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podczas przetrzymywania
modyfikowanych protez w roztworze soli fizjologicznej dochodzi do wzrostu
przepuszczalności wodnej. Intensywność obserwowanych zmian zależy od ciężaru
cząsteczkowego mikrokrystalicznego chitozanu zastosowanego do uszczelniania protez
i wzrasta wraz z jego obniżeniem. Spadek szczelności jest spowodowany pękaniem
i częściowym wykruszaniem się uszczelnienia w trakcie suszenia, do którego przyczynia
się również zmniejszenie elastyczności powłoki spowodowane wymywaniem
plastyfikatora.
Po upływie 30 dni w przypadku chitozanu o najniższym ciężarze cząsteczkowym
2
(MKCh-V-171/20/EO) przepuszczalność wodna wzrosła z ok. 6,6 do 50,9 ml/cm /min.
Zmiany przepuszczalności są mało istotne w przypadku protez modyfikowanych
chitozanem
o
najwyższym
ciężarze
cząsteczkowym
(MKCh
V-171).
W niewielkim stopniu przepuszczalność zwiększa sterylizacja tlenkiem etylenu. Na
mikrofotografiach SEM (Rys. 2 i 3) wyraźnie uwidocznione są defekty w postaci pęknięć
powłoki uszczelniającej powierzchnię zewnętrzną protezy zwłaszcza po najdłuższym
(30 dni) przetrzymywaniu w kąpieli.
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A

B

Rys.2. Wygląd powierzchni protezy modyfikowanej MKCh V-171 sterylizowanej EO,
A przed i B po przetrzymywaniu w roztworze soli fizjologicznej przez 30 dni
(powiększenie 400x).

Rys.3. Zdjęcia SEM powierzchni zewnętrznej sterylizowanej protezy modyfikowanej
MKCh-V/20/EO przed i po 30 dniach przetrzymywania w roztworze soli fizjologicznej
(powiększenie 100x)
5.2. Badania parametrów mechanicznych.
Badania parametrów mechanicznych wykonano dla błon formowanych z MKCh
z dodatkiem gliceryny jako plastyfikatora (0,7 cz. wag. na 1 cz. wag. suchego
chitozanu), o potwierdzonych wcześniej dobrych właściwościach powłokotwórczych.
Przeprowadzone badania miały na celu taką modyfikację kąpieli powlekającej przez
zmianę odczynu pH, która zapewniłaby optymalną elastyczność i sprężystość. Oceniano
filmy uzyskane z kompozycji MKCh z gliceryną o pH w zakresie 6,9-7,1:
1. MKCh V171/7,1/07G – pH=7,1
2. MKCh V171/6,96/07G - pH=6,96
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3. MKCh V171/6,9/07G - pH=6,9

Wydłużenie przy max naprężeniu, %

Wyniki badania podstawowych parametrów mechanicznych tj. wydłużenie przy
zerwaniu, stopień sprężystości i wytrzymałość na rozciąganie filmów w stanie
aklimatyzowanym i wilgotnym przedstawiono na wykresach (Rys. 4-6).

140
po aklimatyzacji

120
w stanie mokrym

100
80
60

40
20
0
MKCh V 171/ 7,1 /07G

MKCh V 171/ 6,96 /07G

MKCh V 171/ 6,9 /07G

Stopień sprężystości przy wydłużeniu
25%

Rys. 4. Wydłużenie przy max. naprężeniu filmów MKCh/plastyfikator

91,5
po aklimatyzacji

91
w stanie mokrym

90,5

90
89,5
89
88,5
88
MKCh V 171/ 7,1 /07G

MKCh V 171/ 6,96 /07G

MKCh V 171/ 6,9 /07G

Rys. 5. Stopień sprężystości filmów MKCh/plastyfikator
Parametry mechaniczne błon oznaczone w stanie suchym aklimatyzowanym były
istotnie lepsze niż oznaczone w stanie wilgotnym. Wpływ pH mieszaniny powlekającej
nie był jednoznaczny. Największą sprężystość (ok. 91%) i wytrzymałość (7,03 MPa)
miały błony wytworzone z MKCh o pH=6,96 a wydłużenie (117%) błony z MKCh
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o pH=6,90. Natomiast w stanie wilgotnym, wytrzymałość i stopień sprężystości błon
wzrastały z obniżeniem pH mikrokrystalicznego chitozanu i były najlepsze przy pH=6,9.
Na wydłużenie przy zerwaniu, pH praktycznie nie miało wpływu. Spadek parametrów
wytrzymałościowych błon w stanie wilgotnym sięgający ok. 70%, przy praktycznie
niewielkich zmianach elastyczności, nie powinien mieć istotniejszego wpływu na
parametry mechaniczne o których decydować będzie wytrzymałość samej protezy.

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

Jako istotniejsze dla rzeczywistych warunków pracy protez, uznano parametry
oznaczone w stanie wilgotnym i na tej podstawie do dalszych badań uszczelniania
wytypowano MKCh o najniższym pH=6,9, a dla porównania MKCh o pH=7,1.

10
po aklimatyzacji
w stanie mokrym

8

6

4

2

0
MKCh V 171/ 7,1 /07G

MKCh V 171/ 6,96 /07G

MKCh V 171/ 6,9 /07G

Rys. 6. Wytrzymałość na rozciąganie filmów MKCh/plastyfikator
5.3. Badania podatności błon MKCh na biodegradację
o

Preparaty przed degradacją sterylizowano metodą parową w temperaturze 120 C
przez 20 min. Podatność na degradację oceniano w oparciu o ubytek masy preparatów,
zmiany średniego ciężaru cząsteczkowego chitozanu, oraz ilość uwolnionych cukrów
redukujących.
o

Badania prowadzono w buforze o pH=7,2, w temperaturze 37 C w obecności lizozymu
o stężeniu 200 zgodnie z metodyką opisaną w p. 3.5. Ocenę degradowalności błon
przeprowadzono na podstawie oznaczeń ciężaru cząsteczkowego metodą
chromatografii GPC. Wyniki zebrano w tabeli 2 i przedstawiono w postaci
chromatografów na rys. 7.
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Tabela 2. Wyniki degradacji enzymatycznej filmów z MKCh w środowisku lizozymu
3
o stężeniu 10 000 U/cm
Czas, [doby]
Parametr
0

30

90

180

pH

7,22

7,22

7,18

7,29

Ubytek masy, %

0

6,6

13,9

24,1

Stężenie aminocukrów,
3
mg/cm

0

0,45

0,73

0,53

Mw, g/mol

108 700

54 150

16 780

-

Mw/Mn

4.0

5.5

3.3

-

Przeprowadzone badania potwierdziły podatność błon na biodegradację pod wpływem
lizozymu. W okresie do 90 doby obserwowano ok. 14% ubytek masy, a po 180 dobach
ponad 24% czemu towarzyszyło częściowe scukrzenie chitozanu (uwolnienie
małocząsteczkowych aminocukrów rozpuszczalnych w wodzie). Wagowo średni ciężar
cząsteczkowych po 90 dobach uległ obniżeniu o ponad 84%.

Rys. 7. Krzywe rozkładu ciężaru cząsteczkowego MKCh w postaci folii w środowisku
3
lizozymu o stężeniu 10 000 U/cm .
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Krzywe rozkładu ciężaru cząsteczkowego w miarę przedłużania czasu degradacji
zmieniały przebieg z dwumodalnego na jednomodalny (po 90 dniach), co wskazuje na
malejący udział frakcji o największym ciężarze cząsteczkowym. Jednocześnie
obserwowano wzrost udziału i niewielkie przesunięcie piku frakcji niskocząsteczkowych
w stronę malejących wartości. Badania wykazały również, że wraz z postępującą
degradacją filmów MKCh następuje spadek wartości współczynnika polidyspersji
Mw/Mn z ok. 4,0 przez 5,5 (po 30 dniach) do 3,3 (po 90 dniach). Dla preparatów po 180
dniach degradacji nie oznaczono ciężaru cząsteczkowego, ze względu na ograniczoną
rozpuszczalność prób (część nierozpuszczona stanowiła ok. 65%).
5.4.

Badania trwałości powłoki uszczelniającej

Przepuszczalność, ml/cm2/min

Badania trwałości powłoki uszczelniającej prowadzono na podstawie zmian
przepuszczalności wody 120 mmHg oraz obserwacji struktury powierzchni
modyfikowanych protez. Badaniom poddano protezy BARD uszczelnione MKCh
o pH=6,9 i pH=7,1, przy naniesieniu chitozanu ok. 7,4% wag. Protezy uszczelniano
kolejno przez napawanie a następnie natrysk zgodnie z metodyką opisaną w p. 3.1.
Uzyskane wyniki przepuszczalności w funkcji czasu przedstawiono na rys. 8, a obraz
mikroskopowy powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej protez na zdjęciach (rys. 9 i 10).

4
3,5

BARD 6,9/0,7G*
BARD 7,1/0,7G*

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0h

12h

24h

48h

5 dni

Czas

Rys.8. Wpływ czasu przetrzymywania protez modyfikowanych MKCh
w roztworze soli fizjologicznej na przepuszczalność wodną.
Stwierdzono, iż przepuszczalność wodna protez uszczelnionych mikrokrystalicznym
chitozanem nie zależy od pH w zakresie 6,9-7,1. Badania wykazały również, że
przepuszczalność modyfikowanych protez przetrzymywanych przez 48h w roztworze
soli fizjologicznej, praktycznie się nie zmienia. Dłuższe przetrzymywanie (do 5 dni)
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zwiększa szczelność protezy, co może być spowodowane spęcznieniem powłoki
chitozanej i lepszym wypełnieniem przestrzeni między włókienkami.
Obserwacje przeprowadzone przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu
elektronowego wykazały, że w przypadku MKCh o wyższym pH (7,1) powłoka
uszczelniająca jest wyraźnie widoczna na obydwu powierzchniach protez (zewnętrznej
i wewnętrznej) i całkowicie pokrywa przędzę oraz wypełnia przestrzenie między
włókienkami. Obraz powierzchni zewnętrznej protez uszczelnianych MKCh o niższym
pH wskazuje również na całkowite pokrycie zewnętrznej powierzchni dzianiny, jednak
chitozan w mniejszym stopniu przenika przez ścianki i nie tworzy na powierzchni
wewnętrznej tak widocznej powłoki. Zjawisko to wynika to z większej lepkości
dynamicznej MKCh o pH=6,9 i mniejszej zdolności penetracyjnej mieszaniny
powlekającej nanoszonej przez natrysk na powierzchnię zewnętrzną.
Nie stwierdzono widocznych defektów struktury powłoki na powierzchni protez
(uzyskanych z mikrokrystalicznego chitozanu o różnym pH) podczas przetrzymywania
w roztworze soli fizjologicznej do 5 dni, co potwierdza trwałość uszczelnienia.
5.5.

Badania przesiąkalności wody i krwi przez modyfikowane protezy.

Badania przesiąkalności wody i krwi przez modyfikowane mikrokrystalicznym
chitozanem protezy przeprowadzono w warunkach statycznych, w Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu. Ocenie poddano takie same protezy BARD uszczelnione
MKCh o zróżnicowanym pH=6,9 i pH=7,1, przy naniesieniu chitozanu ok. 7,4% wag.
Protezy uszczelniano metodą kombinowaną napawanie/natrysk. Uzyskane wyniki
badań przedstawiono na rys. 11 i 12.
Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie protezy uszczelniane MKCh
charakteryzują się (na sucho) przynajmniej dwukrotnie mniejszą przesiąkalnością
wody, niż proteza referencyjna. Nieco mniejszą przesiąkalnością charakteryzowały się
protezy modyfikowane MKCh o obniżonym pH=6,9 (próby BARD 6,9/1-2). Średnia
wartość badanego parametru dla tego rodzaju uszczelnienia wynosiła ponad
2
2
79 ml/min/cm w stanie suchym i 112 ml/min/cm w stanie wilgotnym.
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Powierzchnia zewnętrzna

Powierzchnia wewnętrzna

MKCh V171/6,9/0,7/EO

MKCh V171/6,9/0,7/EO,
po 12 h w NaCl

MKCh V171/6,9/0,7/EO,
po 24 h w NaCl

MKCh V171/6,9/0,7/EO,
po 5 dniach w
NaCl

Rys. 9. Fot. SEM powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej protezy modyfikowanej
MKCh o pH=6,9.
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Powierzchnia zewnętrzna

Powierzchnia wewnętrzna

MKCh V171/7,1/0,7/EO

MKCh V171/7,1/0,7/EO,
po 12 h w NaCl

MKCh V171/7,1/0,7/EO,
po 24 h w NaCl

MKCh V171/7,1/0,7/EO,
po5 dniach w
NaCl

Rys. 10. Fot. SEM powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej protezy modyfikowanej
MKCh o pH=7,1.
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Przepuszczalność wody,
ml/cm2/min

350
w stanie mokrym
w stanie suchym

300
250
200
150
100
50
0
REF

BARD 6,9/1 BARD 6,9/2 BARD 7,1/1 BARD 7,1/2

Rys. 11. Wyniki badań przesiąkalności wody przez modyfikowane protezy w warunkach
statycznych (REF – proteza niemodyfikowana)

Rys. 12. Wyniki badań przesiąkalności krwi przez modyfikowane protezy w warunkach
statycznych (REF – proteza niemodyfikowana)
 S 1 - SPB1/BARD/N/50-52 - protezy uszczelnione mikrokrystalicznym
chitozanem o pH=6,9 metodą łączoną - napawanie/natrysk,
 S 2 - SPB1/BARD/P/54 – 56 - protezy uszczelnione mikrokrystalicznym
chitozanem metodą natrysku,
 Ref. - protezy firmy BARD o niezmodyfikowanej powłoce
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Przeprowadzone badania wykazały, że badane protezy bez względu na metodę
uszczelnienia
cechowała przesączalność niższa niż protezy referencyjnej.
2
Przesączalność dla badanych protez zawierała się w granicach od 24 -28 ml/min/cm ,
2
a dla referencji wyniosła 40,43 ml/min/cm . Różne metody uszczelnienia, takie jak
metoda kombinowana (napawanie/natrysk) i metoda natrysku dały podobny efekt
uszczelnienia

6. Wnioski
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mikrokrystaliczny chitozan (MKCh) w postaci żelopodobnej zawiesiny pozwala na
formowanie filmów o dobrej wytrzymałości, elastyczności i sprężystości co zostało
potwierdzone badaniami fizyko-mechanicznymi.
Do uszczelniania wybrano MKCh o największym ciężarze cząsteczkowym, gdyż
obniżenie wartości tego parametru (w badanym zakresie 287kD – 97kD) zmniejsza
trwałość powłoki uszczelniającej na działanie cieczy (roztwór soli fizjologicznej)
i przyczynia się do wzrostu przepuszczalności wody.
Filmy z mikrokrystalicznego chitozanu ulegają biodegradacji enzymatycznej. Mw
po 90 dobach ulegał obniżeniu o ponad 84%, a krzywe rozkładu ciężaru
cząsteczkowego zmieniały przebieg z dwumodalnego na jednomodalny
3
(dla stężenia lizozymu 200 µM/cm ) co jest zgodne z założeniami.
Badania przeprowadzone na mikroskopie skaningowym wykazały, że MKCh
o pH=7,1 aplikowany metodą natrysku na powierzchnię zewnętrzną protezy
przenika przez strukturę dzianiny i tworzy powłokę uszczelniającą również na
powierzchni wewnętrznej.
Protezy naczyniowe modyfikowane mikrokrystalicznym chitozanem o pH= 6,9
i 7,1 w warunkach statycznych wykazały przesiąkalność wody średnio trzykrotnie
mniejszą niż protezy referencyjne nie poddane uszczelnieniu.
Dla badanych protez przesiakalność krwi zawierała się w granicach od
2
2
24 -28 ml/min/cm (dla referencji - 40,43 ml/min/cm ). Różne metody
uszczelnienia, takie jak metoda kombinowana (napawanie/natrysk) i metoda
natrysku dały podobny efekt uszczelnienia.
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Praca realizowana w ramach zadania badawczego pt:
„Opracowanie technologii modyfikacji powierzchni polimerowych i tytanowych
biomateriałów dla trwałego ograniczenia ryzyka wykrzepiania w długookresowej,
wszczepialnej protezie serca do wspomagania pracy serca”
Kierownik zadania:
prof.dr hab.inż.Bogusław Major
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie

1. Wstęp
Podczas opracowywania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych coraz częściej
wykorzystywane są techniki wspomagania komputerowego. Dokumentacja
konstrukcyjna powstaje przy wykorzystaniu zaawansowanych programów
z pominięciem ręcznie wykonywanych szkiców konstrukcyjnych. Przemysł odlewniczy
jako jeden z pierwszych wprowadził do powszechnej praktyki programy komputerowe:
®
®
MAGMASOFT , ProCAST, SolidWorks, Solid Edge, Pro/ENGINEER , ANSYS, ABAQUS,
Flow-3D. Zastosowanie tych programów umożliwiło znaczące skrócenie procesu
opracowania nowej konstrukcji odlewów oraz wykonanie oceny rozwiązań
konstrukcyjnych na etapie projektowania elementu. Technologia odlewnicza
wykorzystuje w procesie produkcyjnym modele umożliwiające odwzorowanie wyrobu
w formie odlewniczej. Dzięki zastosowaniu technik szybkiego prototypowania skrócono
czas wdrożenia nowego wyrobu do produkcji. Coraz częściej staje się opłacalne
wykonywanie prototypowych elementów technikami odlewniczymi. W ciągu jednej
dekady odlewnictwo uzyskało rangę przemysłu decydującego o rozwoju gospodarczym
całych regionów świata.
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Nowoczesne programy komputerowe pozwalają również na znaczące skrócenie
procesu projektowania elementów wykonywanych docelowo różnymi technikami:
obróbką plastyczną, obróbką skrawaniem lub coraz częściej stosowanym wydrukiem
z proszków metalowych. Rozwiązanie konstrukcyjne może być weryfikowane przy
wykorzystaniu technik szybkiego prototypowania na dowolnym etapie procesu
produkcyjnego.
Rezultaty projektów badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w Instytucie
Odlewnictwa w Krakowie umożliwiły podjęcie tematyki związanej z zastosowaniem
technik szybkiego prototypowania w procesie opracowywania elementów protezy
sztucznego serca.
Z całej grupy materiałów biozgodnych stosowanych w medycynie istotną rolę
odgrywają elementy wykonane ze stopów tytanu zastępujące lub wspomagające pracę
elementów kostnych, przenoszących duże obciążenia mechaniczne. Unikalne
właściwości fizykochemiczne stopów tytanu, takie jak relatywnie niska gęstość oraz
duża odporność na agresywne środowiska korozyjne, pozwalają na wykorzystanie ich
w przemyśle chemicznym, lotnictwie oraz medycynie. Główną przeszkodą
w powszechnym wykorzystaniu podzespołów wykonywanych ze stopów tytanu jest
konieczność zapewnienia wysokiej czystości procesu przetwarzania. Większość
elementów jest wykonywana z wykorzystaniem obróbki skrawaniem oraz obróbki
plastycznej. Technologia odlewnicza, z uwagi na wysokie wymagania stawiane
procesowi produkcyjnemu, jest stosowana w wyjątkowych sytuacjach. Należy wówczas
zwrócić szczególną uwagę na parametry procesu topienia stopów tytanu oraz
technologii przygotowania formy odlewniczej. Istotny jest sposób topienia stopu,
czystość atmosfery ochronnej oraz brak reakcji ciekłego metalu z materiałem tygla
i formy. Wykorzystywane technologie odlewnicze bazują na metodzie wytapianych
modeli, z wykorzystaniem warstwowych form ceramicznych. Poprawienie
parametrów struktury wykonanych odlewów jest prowadzone przez zastosowanie
wysokotemperaturowego izostatycznego doprasowania (Hot Isostatic Pressing).
Po zakończeniu procesu odlewniczego kontrola jakości wykonanych podzespołów jest
prowadzona z wykorzystaniem tradycyjnych badań metalograficznych oraz
spektrometrycznych. Coraz częściej do kontroli jakości wykonanych odlewów
wykorzystywana jest techniczna tomografia komputerowa umożliwiająca zarówno
przeprowadzenie badań defektoskopowych, jak i sprawdzenie poprawności montażu
elementów składowych podzespołów, w tym również elementów klejonych lub
spawanych.
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W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
 wykonanie prototypowych elementów pomp wirowych techniką FDM
z tworzywa ABS;
 modernizacja konstrukcji zaworu pneumatycznego w celu zmniejszenia jego
masy;
 wydruk elementów pomp wirowych oraz różnej wielkości pierścieni zastawki
serca techniką DodJet firmy Solidscape;
 prowadzenie kontroli wymiarowej różnych elementów konstrukcyjnych
z wykorzystaniem techniki skanowania przestrzennego skanerem optycznym
Atos III;
 opracowanie procesu technologicznego wykonywania odlewów elementów
podzespołów układów napędowych z wykorzystaniem programu
MAGMASOFT® oraz Flow-3D;
 dobór materiałów ceramicznych przeznaczonych do wykonania warstwowych
odlewniczych form ceramicznych;
 dobór materiałów modelarskich przeznaczonych na modele odlewnicze;
 wykonanie doświadczalnych pierścieni zastawki serca ze stopów metali
lekkich;
 wykonanie doświadczalnych odlewów elementów podzespołów układów
napędowych;
 przeprowadzenie procesu wysokotemperaturowego izostatycznego
doprasowania elementów odlanych ze stopu TiAl6V4;
 weryfikacja jakości wykonanych elementów przy użyciu technik
metalograficznych oraz tomografii komputerowej.
Podczas realizacji projektu Instytut Odlewnictwa spełniał funkcję doradczą w trakcie
rozwiązywania wszelkich zagadnień technicznych i technologicznych, ze znaczącym
udziałem technik szybkiego prototypowania oraz programów wspomagania
komputerowego.

2. Wykonanie prototypowych elementów pomp wirowych techniką Fused
Deposition Modeling (FDM)
Technika FDM umożliwia szybki wydruk elementów z tworzyw sztucznych o dowolnej
otwartej geometrii przestrzennej. Modele charakteryzują się stosunkowo wysoką
wytrzymałością i mogą być wykorzystywane jako gotowe podzespoły w urządzeniach
prototypowych, co znacząco ułatwia opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej.
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Metoda FDM polega na warstwowym nakładaniu przez dwudyszową głowicę
roztopionego materiału modelowego i podporowego. Materiały w postaci prętów
o średnicy 1,8 mm pobierane są z kaset umieszczonych w dolnej części maszyny. Pręty
są odwijane i podawane do głowicy, a następnie podgrzewane do stanu półpłynnego
i nanoszone w postaci nitek, które szybko zastygają tworząc kolejne warstwy
budowanego modelu. Głowice wykonują ruch w osiach poziomych OX – OY, natomiast
w osi pionowej OZ porusza się stolik roboczy z naklejoną folią podkładową, na której
budowany jest model. Po nałożeniu jednej warstwy stolik obniża się i głowica
rozpoczyna wydruk kolejnej warstwy.
Tabela 1. Parametry techniczne sytemu RPS FDM Titan
Wymiary komory roboczej [mm]

406355406

Materiały

ABS, ABSi, PC, PC–ABS, PC–ISO, PPSF

Grubość warstwy
dla
poszczególnych
materiałów
[mm]

ABS; ABSi

0,33; 0,254; 0,178; 0,127

PC–ABS

0,254; 0,178; 0,127

PC i PC–ISO

0,254; 0,178

PPSF

0,254
3

Ilość materiału modelowego [cm ]
3

Ilość materiału podporowego [cm ]

*

Dwie kasety z materiałem (21508)

Dwie kasety z materiałem (21508 )

*

*Automatyczne przełączanie pomiędzy kasetami

Systemem FDM umożliwia wykonanie elementów z materiałów, takich jak:
ABS (akrylobutadienostyren) - przeznaczony do modeli łatwo obrabialnych o
zadowalającej odporności termicznej, stosowanych na słabo obciążone elementy
demonstracyjne;
ABSi - przeznaczony do wykonywania transparentnych części użytkowych
wyróżniających się dokładnością wymiarową, wytrzymałością i niezmienną w czasie
stabilnością kształtu. Charakteryzuje się wyższą wytrzymałością niż ABS;
PC (poliwęglan) - tworzywo o dużo większej wytrzymałości i odporności termicznej
niż ABS, w kolorze białym lub transparentne. Modyfikacją poliwęglanu jest materiał
o nazwie PC–ISO, wykorzystywany w medycynie, gdzie wymagana jest odpowiednia
biozgodność. Modele mogą być z powodzeniem stosowane jako średnio obciążone
modele funkcjonalne;
PC–ABS - połączenie (blenda) tworzyw PC i ABS w kolorze czarnym, łączące wysoką
wytrzymałość poliwęglanu oraz możliwość stosowania rozpuszczalnych podpór;
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PPSF (polifenylosulfon) - charakteryzuje się najwyższą, w porównaniu z innymi
materiałami, wytrzymałością, twardością i odpornością cieplną (temperatura
mięknienia wynosi ok. 190C). Wykazuje dość dużą odporność na działanie benzyny
oraz olejów.
Tabela 2. Charakterystyka techniczna materiałów przeznaczonych do technologii FDM*
ABS

ABSi

PC

Wytrzymałość na
rozciąganie [MPa]

22

37

52

51

34

55

Moduł sprężystości
liniowej [MPa]

1627

1914

2000

1744

1827

2068

Wytrzymałość na zginanie
[MPa]

41

60

96

81

59

109

Temperatura odkształcania
dla 264 psi [C]

91

87

138

133

110

189

Temperatura mięknienia
[C]

104

116

161

161

125

230

Współczynnik
rozszerzalności cieplnej
-5
[10 m/mC]

10,08

1,21

6,84

-

7,38

5,58

Ciężar właściwy [g/cm ]

1,05

1,08

1,2

1,2

1,2

1,28

Twardość wg skali
Rockwell’a

R105

R108

R115

-

R110

M86

3

PC–ISO PC–ABS

PPSF

*Wartości średnie dla celów porównawczych, warstwa materiału modelowego 0,245 mm

Wydajność wydruku można zwiększyć umieszczając na płycie podporowej większą
liczbę elementów. Po zakończeniu wydruku należy oddzielić materiał podporowy od
modelu. Materiał podpory można usunąć mechanicznie lub poprzez rozpuszczenie go
w wodnym roztworze silnej zasady.
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Rys. 1. Elementy konstrukcyjne pomp wirowych wydrukowane techniką FDM
z tworzywa ABS

Rys. 2. Kompletny zawór pneumatyczny zewnętrznej komory wspomagania serca oraz
jego elementy po modernizacji wykonane techniką FDM
Wprowadzone zmiany konstrukcyjne pozwoliły na zmniejszenie masy zaworu
wykonanego ze stopu PA6 z 1237 g, do wartości 230 g dla zaworu wykonanego
z poliwęglanu.
Technikę FDM zastosowano podczas przeprowadzania modernizacji zaworu
pneumatycznego do zewnętrznej komory wspomagania pracy serca. Zachowując
opracowany sposób działania zaworu wprowadzono zmiany konstrukcyjne,
zmniejszające znacząco objętość poszczególnych elementów. Wykonana dokumentacja
konstrukcyjna pozwoliła na wydrukowanie wszystkich elementów zaworu
z poliwęglanu.
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3. Wydruk elementów pomp wirowych technologią DodJet firmy Solidscape
Tradycyjna technologia odlewania precyzyjnego wykorzystuje modele woskowe
wykonywane w produkcji wielkoseryjnej metodą wtrysku do metalowej matrycy.
Wykonanie metalowej matrycy jest stosunkowo drogie i ma uzasadnienie ekonomiczne
jedynie w przypadku dużych serii produkcyjnych.
Prototypowe modele wykonane techniką DodJet umożliwiają sprawdzenie założeń
konstrukcyjnych i znacząco skracają czas opracowania i weryfikacji procesu
odlewniczego. Budowa modelu odbywa się przez warstwowe nanoszenie materiału
konstrukcyjnego na powierzchnię stolika roboczego. Stolik jest opuszczany wzdłuż osi
OZ po nałożeniu kolejnej warstwy materiału. Jako podłoże modelu stosuje się płytkę
polistyrenową. Ustalenie punktu początkowego oraz autokalibracja w osiach OX i OY są
realizowane automatycznie i poprzedzają każdy kolejny cykl pracy drukarki.

Rys. 3. Wydruk elementów pompy wirowej na drukarce DodJet firmy Solidscape
Materiał konstrukcyjny tworzący model oraz materiał pomocniczy nanoszone są na
podłoże w postaci ciekłych kropelek. Każda z kropli stanowi serię jednorodnych
objętościowo „mikrokropelek”, co jest charakterystyczną cechą techniki natryskiwania
ciśnieniowego w systemie DodJet. Technologia ta pozwala na umieszczenie kropelek
w dowolnie wybranym miejscu podłoża z całkowitą dokładnością do 25,4 µm. Kropelki
o średnicy 76,2 μm przyklejają się jedna do drugiej w czasie krzepnięcia wosku, tworząc
jednolitą, stałą masę. Proces twardnienia przebiega na tyle szybko, iż pozwala na
mechaniczne wygładzenie powierzchni. Cykle przesuwu głowicy są zsynchronizowane
z wtryskowo generowanymi kroplami. Stopień, w jakim kropelki na siebie zachodzą lub
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są od siebie dystansowane, jest precyzyjnie sterowany przez program komputerowy.
Gładkość powierzchni zapewnia prowadzenie kilkukrotnego ciągłego nanoszenia wosku
po obrysie modelu, a następnie wypełnienie wnętrza modelu naprzemiennie wzdłuż
osi OX i OY. Operacje te są wykonywane we wszystkich warstwach modelu, co
powoduje wewnętrzne związanie struktury modelu, zwiększając jego wytrzymałość
i trwałość. Po wypełnieniu powierzchni materiałem konstrukcyjnym nanoszony jest
materiał pomocniczy niezbędny do podbudowy występów lub zagłębień. Materiał
podporowy nie wnika w konstrukcję modelu, dzięki czemu nie tworzy się struktura
„rusztowania”, charakterystyczna dla innych metod addytywnych posługujących się
tylko jednym materiałem konstrukcyjnym. Wykonany model woskowy jest obudowany
materiałem podporowym, który należy wypłukać w podgrzanym roztworze
rozpuszczalnika organicznego.
Tabela 3. Parametry techniczne urządzenia Solidscape T612 Benchtop
Wymiary komory roboczej [mm]

304152152

Grubość warstwy [mm]

0,0127 ÷ 0,1016

Formaty plików

stl, dxf, odj, slc

Średnie kwadratowe odchylenie chropowatości – RMS

0,8 ÷ 1,6

Dokładność wydruku wzdłuż osi OX, OY, OZ [mm]

0,025

Wysoka dokładność wydruku jest niestety związana z relatywnie długim czasem
wydruku. Modele doświadczalne detali wykonane podczas opracowania technologii
odlewniczych wykonano, stosując najcieńszą warstwę wydruku o grubości równej
0,0127 mm.
Poniżej zestawiono czasy wydruków modeli oraz zastosowaną grubość wydruku:
 obudowa pompy odśrodkowej:
51 h
d = 0,0254 mm
 wirnik pompy odśrodkowej:
23 h
d = 0,0254 mm
 obudowa pompy osiowej:
55 h
d = 0,0127 mm
 wirnik pompy osiowej:
30,5 h
d = 0,0127 mm
 pierścień zastawki wraz z naddatkami zasilającymi:
13,5 h d = 0,0127 mm
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Rys. 4. Wydruk woskowy obudowy pompy odśrodkowej

Rys. 5. Obudowa pompy odśrodkowej po usunięciu materiału podporowego
Dostarczoną dokumentację konstrukcyjną zmodyfikowano o elementy uwzględniające
wymagania procesu odlewniczego. Zmiany wprowadzono w miejscach umożliwiających
ich usunięcie podczas końcowej obróbki mechanicznej odlewu.
Wirnik pompy osiowej rozdzielono na dwie części łączone za pomocą wielokątnego
niesymetrycznego wpustu, pozwalającego na jednoznaczne ich połączenie zarówno
podczas przygotowaniu zestawu odlewniczego, jak i po wykonaniu odlewów.

4. Projektowanie zestawu pierścienia zastawki serca w programie
MAGMASOFT®
Pierwszym krokiem na drodze weryfikacji komputerowej procesu odlewniczego jest
przygotowanie parametrów geometrycznych odlewu wraz z układem zalewania
i zasilania formy. W tym celu można wykorzystać programy SolidWorks, Solid Edge,
Catia lub Unigraphics, umożliwiające przygotowanie dokumentacji 3D w formacie stl.
®
Standardowy system MAGMASOFT rozwiązuje równania przepływu masy i ciepła
w oparciu o metodę różnic skończonych. Przed przystąpieniem do symulacji
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użytkownik definiuje parametry procesu technologicznego. W obliczeniach
wykorzystano dane termofizyczne stopu TiAl6V4, dostarczone przez firmę
®
MAGMASOFT .
Tabela 4. Ciepło właściwe, przewodność cieplna oraz gęstość stopu TiAl6V4
w funkcji temperatury
t [C]

Cp [J/kgK]

 [W/mK]

 [kg/m ]

1
20
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
995
1005
1230
1660
1664
1670
1675
1680
1685
1688
2000

490
499
536
565
571
592
600
606
613
619
627
637
648
657
720
650
700
800
824
860
891
921
952
970
970

6,3
6,5
6,9
7,6
8,4
9,1
9,8
10,5
11,2
12,0
12,7
13,4
14,2
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

4423
4420
4416
4410
4404
4397
4391
4384
4377
4370
4363
4356
4349
4342
4295
4275
4249
4200
4198
4192
4179
4143
4032
3996
3950

3

tsolidudus= 1660C, tlikwidus = 1688C, Ciepło topnienia 300 kJ/kg
Podczas opracowywania geometrii formy należy uwzględnić naddatki odlewnicze oraz
uchwyty umożliwiające przeprowadzenie końcowej obróbki mechanicznej. Duże
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znaczenie odgrywa prawidłowa lokalizacja węzłów cieplnych oraz prawidłowy dobór
sytemu zasilania odlewu. Zmieniając kształt lub wielkość nadlewu można zmieniać
sposób wypełnienia formy ciekłym metalem, szybkość oraz kierunek krzepnięcia.
Kształt pierścienia zastawki umożliwia umieszczenie nadlewu w miejscu
przewidywanego naddatku technologicznego, niezbędnego przy mechanicznej
obróbce końcowej. Obliczenia przeprowadzono dla trzech kolejno rosnących
układów zasilających. Wprowadzane kolejno zmiany konstrukcji nadlewu zaznaczono
na rysunku elipsą.

Rys. 6. Układy geometrii odlewu i nadlewu wykorzystane w obliczeniach
Uzyskane wyniki wskazują, że wszystkie testowane rozwiązania połączenia odlewu
z nadlewem o stopniowo zwiększanej objętości w podobny sposób wpływają na
wypełnienia formy metalem, co pozwoliło na wybranie rozwiązania optymalnego
z punktu widzenia końcowej obróbki mechanicznej.
Nadlew należy zaprojektować w taki sposób, aby do minimum sprowadzić ilość
porowatości odlewniczych w obrębie odlewanego elementu. Jeżeli jest to trudne do
uzyskania, to należy dążyć do sytuacji, aby powstające porowatości znajdowały się
w obrębie tych fragmentów odlewu, które nie są krytyczne z perspektywy
zapewnienia poprawnej pracy projektowanej konstrukcji urządzenia. Poniżej
przedstawiono wyznaczony przebieg krzepnięcia metalu w projektowanym odlewie.
Proces krzepnięcia metalu jest zgodny z założoną geometrią formy. Końcowe fazy
krzepnięcia obejmują nadlew i układ wlewowy. Krzepnięcie metalu w układzie
wlewowym nie ma istotnego wpływu na procesy zachodzące w obrębie wyraźnie
oddzielonego układu odlew – nadlew. Końcowy etap obliczeń to ocena porowatości
metalu w różnych miejscach odlewu. Ocenę przeprowadzono dla każdej
analizowanej geometrii odlewu.
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Rys. 7. Przestrzenny rozkład temperatury ilustrujący kolejne etapy
wypełniania formy metalem

Rys. 8. Przestrzenny rozkład temperatury ilustrujący kolejne etapy
krzepnięcia metalu w formie
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Rys. 9. Przestrzenny rozkład porowatości skurczowej dla różnych układów geometrii
odlewu i nadlewu
Podczas wszystkich serii obliczeń uzyskano poprawną strukturę odlewu w obrębie
„palców” podtrzymujących w zastawce dysk węglowy. W każdym przypadku
występowała porowatość w obrębie samego pierścienia. Niewielka porowatość
odlewu jest możliwa do usunięcia w procesie izostatycznego doprasowania na
gorąco (HIP).

5. Weryfikacja wymiarowa wydrukowanych modeli przestrzennym
skanerem optycznym Atos III
Kontrolę wymiarową przygotowanych części przeprowadzono z wykorzystaniem
optycznego skanera przestrzennego. Skanowanie przestrzenne wykorzystano zarówno
dla oceny jakości wykonanych prototypów z tworzyw sztucznych oraz woskowych,
jak i końcowej oceny elementów wykonanych ze stopów tytanu.
Skanowanie przestrzenne umożliwia bezdotykowe określenie współrzędnych
przestrzennych rzeczywistych obiektów pomiarowych. Możliwe jest wygenerowanie
dokumentacji 3D przedmiotów o praktycznie dowolnej geometrii powierzchni.
Technika skanowania przestrzennego jest szczególnie przydatna dla przygotowania
dokumentacji przedmiotów wykonanych z delikatnych materiałów podatnych na
uszkodzenia mechaniczne.
Rzutnik optyczny skanera oświetla mierzony obiekt zestawem linii światła białego
o określonej gęstości upakowania. Zastosowanie większej ilości linii pozwala uzyskać
dokładniejszy obraz obiektu. Do pomiarów wykorzystywane są dane z dwóch kamer
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cyfrowych rejestrujących obraz prążków światła strukturalnego leżących na
powierzchni obiektu.
Tabela 5. Specyfikacja techniczna skanera optycznego Atos III
Rozdzielczość matrycy kamery cyfrowej

20482048

Liczba punktów pomiarowych

4 000 000

Czas pomiaru [s]

2

Przestrzeń pomiarowa [mm]

150150130 ÷ 200020002000

Ogniskowa obiektywów [mm]

65

Do obliczeń wykorzystywane są tylko te obrazy fragmentów powierzchni, które
w momencie oświetlenia są widoczne przez obie kamery cyfrowe. Pełny obraz
przestrzenny jest zestawiany z obrazów uzyskanych dla kolejno wybranych położeń
przedmiotu. Sklejenie poszczególnych obrazów jest możliwe dzięki analizie położenia
punktów referencyjnych naklejanych na skanowany przedmiot.
Uzyskane dane tworzą przestrzenną chmurę punktów, którą należy przetworzyć na
siatkę przylegających trójkątów. Utworzona siatka poligonalna podlega jeszcze
powtórnemu przeliczeniu w celu usunięcia punktów referencyjnych, wypełnienia
nieciągłości powierzchni oraz jej wygładzeniu. Końcowy rezultat stanowi dokumentacja
obiektu w formacie stl.

Rys. 10. Element pierścienia zastawki serca oraz porównanie modelu z rysunkiem
wykonawczym
Uzyskane dane pozwalają przygotować pełną dokumentacje techniczną łącznie
z przekrojami wykonanymi wzdłuż dowolnie wybranych płaszczyzn. Możliwe jest
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porównanie przedmiotu z modelem konstrukcyjnym, porównanie dwóch przedmiotów
oraz wykonanie przestrzennych map odchyłek wymiarowych.
Wymagania konstrukcyjne dla pierścienia zastawki serca, w tym zmienne okresowe
obciążenia, stawiają szczególnie wysokie wymagania podczas opracowywania procesu
wykonawczego.

Rys. 11. Różne wersje pierścieni zastawki serca otrzymane przy pomocy drukarki DodJet
W tym przypadku wydruki wykonano dla różnych wielkości pierścieni zastawek serca
oraz różnych wielkości i położenia układu zasilającego. Wydrukowane modele
wykorzystano podczas opracowywania i montażu doświadczalnych zestawów
odlewniczych o geometrii przetestowanej z wykorzystaniem programu Flow-3D.

6. Obliczenia numeryczne przepływu ciekłego stopu tytanu w wirującym
układzie odniesienia przeprowadzone z wykorzystaniem programu
Flow-3D
Wykorzystanie siły odśrodkowej w procesie wypełniania formy metalem pozwala
znacząco przyspieszyć proces wypełniania formy ciekłym metalem i w rezultacie
poprawić dokładność wykonanych odlewów. Wartość przyspieszenia dośrodkowego
o wartości a = 20 g uzyskuje się na wylocie tygla odległego od osi obrotu o 0,24 m
i obrotach ramienia równych 270 rpm. W przypadku odlewów wykonywanych
w odśrodkowym piecu próżniowym SuperCast, maksymalna długość formy ceramicznej
może wynosić 0,34 m. Jest to wartość porównywalna z odległością układu wlewowego
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od osi obrotu. W takim przypadku o sposobie wypełniania formy metalem decydują
głównie efekty związane z siłą Coriolisa.
Bogata baza danych dotyczących pola sił generowanych w różnych zjawiskach
fizycznych, programu Flow-3D umożliwia przeprowadzenie dokładnej symulacji
dynamicznego procesu przepływu cieczy w wirującej formie.
W przypadku każdego programu numerycznego podstawowym problemem jest
prawidłowe dobranie warunków brzegowych obliczeń. Dokładność i czas obliczeń
rosną proporcjonalnie do liczby komórek dzielących przestrzeń obliczeniową na
sześcienne komórki elementarne. Akceptowalne z punktu wymagań technologicznych
są czasy obliczeń na poziomie kilkunastu godzin, aby podczas przeprowadzania
obliczeń wykorzystywać czas odpoczynku operatora.
Zastosowanie metody FAVOR™ pozwala podzielić przestrzenie obliczeniowe na
zagęszczane stopniowo siatki prostopadłościenne. Należy jedynie pamiętać
o zachowaniu całkowitych wielokrotności zmiany skali.
Atutem FLOW-3D jest możliwość określenia przez algorytm obliczeniowy powierzchni
swobodnej i założenie odpowiednich warunków brzegowych dla danego procesu.
Program pozwala na symulację całego szeregu symulacji przepływów dynamicznych
cieczy i gazów w szerokim zakresie różnorodnych procesów fizycznych. Poprawne
przygotowanie symulacji wymaga dokonania wstępnej analizy parametrów
występujących podczas rzeczywistego procesu odlewania. Podstawą takiej analizy jest
przygotowana wcześniej geometria odwzorowująca konstrukcję formy, układu
wlewowego oraz modelu. W programie Flow-3D należy przygotować tzw. przestrzeń
roboczą, w której zostaną umieszczone wszystkie pliki związane z geometrią modelu
oraz opisem warunków brzegowych.
Wykorzystanie opcji fit to geometry pozwala na dobranie siatki do geometrii modelu.
Ilość elementów siatki powinna być tak dobrana, aby podczas obliczeń model był
dokładnie odwzorowany.
Po przeanalizowaniu dokładności dobranej siatki należy określić matematyczny model
zjawiska wykorzystany przez algorytm obliczeniowy podczas symulacji. Program Flow3D wyposażony jest w modele fizyczne pozwalające na symulację zjawisk zachodzących
podczas zalewania i krzepnięcia metalu. Dla przypadku odlewania odśrodkowego
wykorzystywane są modele fizyczne opisane w bibliotece programu:
 Air Entrainment – opisuje zamykanie powietrza przez ciekły stop odlewniczy;
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Defect Tracking – analizuje wady powstające pod wpływem turbulencji
przepływu;
Heat transfer – oblicza proces wymiany ciepła między ciekłym stopem a formą;
Non-inertial reference frame – wylicza ruch obiektu w przestrzeni;
Surface tension – uwzględnia wpływ napięcia powierzchniowego na
analizowany proces;
Viscosity and tubrulence – uwzględnia charakter przepływu przez układ
wlewowy.

Rys. 12. Schemat wykorzystywany do symulacji przedstawiający podział analizowanej
objętości na fragmenty o rosnącej dokładności obliczeń

Rys. 13. Wybrane fragmenty obliczeń prędkości przepływu metalu podczas procesu
odśrodkowego zalewania formy
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W odlewaniu odśrodkowym poza przyspieszeniem grawitacyjnym na ciekły stop
działają przyspieszenie wywołane siłami bezwładności. Określane są trzy współrzędne
osi obrotu, prędkości liniowej, prędkości obrotowej i przyśpieszenia kątowego.
Przeprowadzone obliczenia umożliwiły wizualne przedstawienie prędkości i ciśnienia
ciekłego stopu wypełniającego formę oraz potencjalnych wad strukturalnych.
Uzyskane rezultaty obliczeń pozwoliły na określenie sposobu wypełnienia formy
ciekłym metalem dla różnych geometrii modeli odlewniczych. Weryfikacja przyjętego
rozwiązania była możliwa na etapie projektowania zestawu modelowego, co znacząco
ułatwiło opracowanie technologii odlewniczej.

Rys. 14. Obliczony rozkład ciśnienia gazu zamykanego w ciekłym stopie
po 2 s od uruchomienia procesu zalewania formy

Rys. 15. Obliczony rozkład koncentracji defektów powierzchniowych
po 2 s od uruchomienia procesu zalewania formy
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7. Dobór materiałów ceramicznych oraz ocena reakcji materiału formy
ceramicznej z ciekłym tytanem
W przypadku zastosowania techniki odlewniczej wykorzystującej stopy tytanu należy
pamiętać zarówno o wysokiej temperaturze topnienia, jak i dużej aktywności
chemicznej ciekłego metalu. Ciekły tytan rozpuszcza większość materiałów
stosowanych na tygle ceramiczne i formy. Określenie reakcji zachodzącej na granicy
ceramiki i ciekłego tytanu jest trudne, jednak wynik takiej reakcji ma decydujące
znaczenie przy wyborze materiału ceramicznego na formy odlewnicze. Dane
literaturowe wskazują, że na konstrukcję form ceramicznych można wykorzystać
następujące materiały ceramiczne: Al 2O3, TiO2, Y2O3, ZrO2, CaO i MgO.

Rys. 16. Doświadczalne pastylki ceramiczne wykonane z Y 2O3, CeO2 oraz ZrO2
Z wybranych materiałów ceramicznych przygotowano materiał ceramiczny w formie
pastylek o średnicy 17 mm. Do wykonania pastylek wykorzystano zarówno mączki
ceramiczne, jak i czysty materiał uzyskany po odparowaniu koloidalnych spoiw na
bazie tlenków CeO2, Y2O3 oraz ZrO2. Wykonane w foremkach silikonowych pastylki
suszono, a następnie wygrzewano przez 2 h w temperaturze 1250C.
Badania wpływu składu materiału formy na jej oddziaływanie fizykochemiczne
z ciekłym tytanem wykonano w Centrum Badań Wysokotemperaturowych Metali
i Stopów w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Podczas badań wykorzystano metodę
kropli leżącej, umożliwiającą obserwację i rejestracją przebiegu wspólnego
nagrzewania pary badanych materiałów, w tym przypadku przygotowanej próbki
ceramicznej oraz próbki czystego tytanu. Metoda umożliwia określenie kinetyki
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zwilżania podłoża stałego przez ciekły metal oraz pozwala na pomiar wielkości kąta
zwilżania w dowolnym momencie badanego procesu.
Przeprowadzone badania wykazały, że w oparciu o mączkę ZrO2 możliwe jest
wykonanie warstwowych form odlewniczych przeznaczonych dla ciekłych stopów
tytanu.

Rys. 17. Ocena reakcji ciekłego tytanu z podłożem uzyskanym ze spoiwa
koloidalnego SiO2 oraz mączki ZrO2 – metodą kropli leżącej
W celu potwierdzenia uzyskanego rezultatu badań dla większych próbek metalu,
wykonano doświadczalne tygle ceramiczne (o średnicy 50 mm) technologią
warstwowych form ceramicznych. Temperaturę wygrzewania tygli ustalono
oceniając wynik zarysowania cienkich próbek ceramiki ostrzem korundowym,
przeprowadzając tzw. próbę rysy. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie
technologicznej temperatury wygrzewania ceramiki w zakresie temperatur od 1200 do
1400C.

Rys. 18. Ocena reakcji ciekłego tytanu z podłożem uzyskanym ze spoiwa
koloidalnego Y2O3 oraz mączki ZrO2 – metodą kropli leżącej
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Wygrzewania próbek prowadzono w piecu PDR 1750/25, programując przyrost
temperatury 10C/min w całym zakresie badania. Powierzchnia formy ceramicznej ma
bezpośredni kontakt z intensywnym przepływem metalu i jej powierzchnia powinna
tworzyć zwartą warstwę, odporną na obciążenia mechaniczne, aby zapobiec
przemieszczaniu się cząstek formy do ciekłego metalu.

Rys. 19. Fotografia próbek wygrzewanych w temperaturach 1150 oraz 1750°C
po przeprowadzeniu „próby rysy”
Przygotowany zestaw doświadczalny: tygiel ( = 50 mm) oraz wsad metalowy
przygotowany z czystego tytanu umieszczano w większym tyglu osłonowym,
dostosowanym do pieca próżniowego Titancast 700. Skład wyjściowego stopu oraz
przetopionego metalu określono za pomocą spektrometru Niton XL3
wykorzystującego zjawisko mikrofluorescencji rentgenowskiej.

Rys. 20. Tytan po przetopieniu w doświadczalnym tyglu wykonanym z ZrO 2
oraz wyniki analizy składu wsadu tytanowego i metalu po przetopieniu w tyglu,
określone spektrometrem Niton XL3
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8. Dobór materiałów modelarskich przeznaczonych na modele odlewnicze
Podstawowym materiałem wykorzystywanym w badaniach był tlenek cyrkonu
o różnym stopniu uziarnienia. Jako stabilizatory testowano tlenki magnezu, wapnia,
itru oraz hafnu. Próby wykonywania form ceramicznych prowadzono wykorzystując
koloidalne wodne spoiwa cyrkonowe, cerowe oraz itrowe. Badano reakcję zachodzącą
na powierzchni formy ceramicznej podczas procesu wytapiania różnych gatunków mas
modelowych.

Rys. 21. A – Próbki różnych gatunków mas modelowych, B – doświadczalna foremka
przygotowana z wosku czerwonego Castaldo
Do badań wykorzystano ciekłe masy ceramiczne, wykonane z czystej mączki tlenku
cyrkonu oraz mączek, stabilizowane tlenkami magnezu, wapnia, itru oraz hafnu
(uziarnienie 325 mesh). Mączki mieszano z wodnymi koloidalnymi spoiwami:
cyrkonowym, cerowym lub itrowym, a następnie wlewano do przygotowanych
foremek doświadczalnych wykonanych z różnych mas modelowych. Powierzchnię
wylanej ciekłej masy ceramicznej posypywano piaskiem ZrO 2 o uziarnieniu 0,1 do
0,3 mm w celu usunięcia nadmiaru spoiwa. Próbki suszono na wolnym powietrzu,
a następnie wytapiano wosk w suszarce powietrznej w temp. 300°C. Otrzymano w ten
sposób próbki o wymiarach 60  20  6 mm.
Następnym etapem badań było wygrzewanie próbek w piecu komorowym VMK-170
firmy Linn High Therm. Szybkość przyrostu temperatury ustawiono na 10C/min do
wartości 1200°C. Próbki przetrzymano w tej temperaturze przez 30 minut, a następnie
chłodzono wraz z piecem z prędkością 10C/min do temperatury otoczenia.
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Rys. 22. Próbki mas ceramicznych uzyskane po wytopieniu masy modelowej

Rys. 23. Próbki testowanych mas ceramicznych, po wygrzaniu w temperaturze 1200°C
Najlepszą jakość masy ceramicznej, a co jest szczególnie istotne – jej powierzchni,
uzyskano przy równoczesnym wykorzystaniu mączki tlenku cyrkonu i spoiwa
cyrkonowego.
Podczas procesu wytapiania mas modelowych stwierdzono, że niektóre z nich niszczą
powierzchnię masy ceramicznej. Jest to spowodowane dodatkami stabilizującymi te
masy wymiarowo oraz niestety dość niską wytrzymałością masy ceramicznej w stanie
surowym.
Z mas modelowych nie reagujących podczas wytapiania z masą ceramiczną można
wykonać modelarski zestaw odlewniczy wykorzystując i łącząc masy modelowe
różnych producentów ze sobą. Podczas wykonywania zestawów odlewniczych
wykorzystywano woski jubilerskie firmy Castaldo oraz materiały firmowe stosowane
w drukarce SolidScape.
Technika szybkiego prototypowania, a zwłaszcza wydruki techniką DodJet, w sposób
znaczący przyspiesza wszystkie prace związane z opracowaniem prototypów.
W przypadku jej zastosowania do produkcji seryjnej, jest nieopłacalne ekonomicznie,
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głównie z powodu stosunkowo długich czasów wydruku. W takim przypadku można
wykorzystać specjalne precyzyjne wtryskarki do mas modelowych opracowane dla
produkcji wyrobów jubilerskich. Bardzo dobre parametry technologiczne
charakteryzują wtryskarkę masy modelowej D-VWI.
Tabela 6. Parametry techniczne wtryskarki masy modelowej D-VWI
Dwa grzejniki [W]

40 i 300

Regulacja temperatury wosku [C]

40 ÷ 90

Regulacja czasu próżni [s]

0 ÷ 10

Regulacja czasu wtrysku [s]

0 ÷ 100

Pojemność zbiornika [kg]

3

Wymiary [mm]

450310450

Masa [kg]

15,5

Rys. 24. Cyfrowa wtryskarka próżniowa masy modelowej D-VWI
W przypadku niewielkich elementów wtryskarka masy modelowej D-VWI znacząco
przyspiesza wykonanie serii modeli woskowych w specjalnie przygotowanych
elastycznych matrycach silikonowych. W pierwszym etapie wnętrze matrycy,
wykonanej z gumy silikonowej, umieszczonej w zewnętrznym podajniku, opróżniane
jest z powietrza,a następnie do wnęki formy wtryskiwany jest wosk. Oprogramowanie
wtryskarki umożliwia regulację temperatury wosku, czasu podtrzymania próżni oraz
ciśnienia i czasu wtrysku wosku do formy.
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9. Wykonanie doświadczalnych odlewów ze stopów aluminium
Wykorzystując przygotowane modele woskowe, sporządzono kilkanaście różnych
zestawów odlewniczych o masie ok. 100 g każdy. Dzięki temu topienie 250 g stopu
aluminium w piecu Titancast700 przebiegało przy maksymalnym wypełnieniu tygla.
Pierwsze doświadczalne odlewy wykonano ze stopu AlSi7Mg.

Rys. 25. Woskowe zestawy odlewnicze przygotowane z różnego rodzaju
mas modelowych

Rys. 26. Doświadczalne odlewy elementów konstrukcyjnych
wykonane ze stopu AlSi7Mg
Podczas wykonywania powyższych odlewów testowano różne konstrukcje układów
zasilających oraz sprawdzono skuteczność działania kanałów odpowietrzających.
W procesie odlewniczym wykorzystano formy blokowe wykonane z chemicznie
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wiązanych mas ceramicznych. Szczególną uwagę poświęcono wykonaniu pierścieni
zastawek serca według dokumentacji przekazanej przez Fundację Rozwoju
Kardiochirurgii.
Odlewy wykonano z trzech różnych stopów aluminium. Wykorzystano klasyczny stop
AlSi7Mg, następnie stop o niewielkiej zawartości krzemu oraz specjalnie przygotowany
stop aluminium i magnezu modyfikowany tytanem.
Kolejne próby związane były z doborem stopu oraz doborem geometrii zalewania
zapewniającej jak najlepsze warunki wypełniania formy metalem.

Rys. 27. Różne wersje odlewów zastawki serca

10. Wykonanie doświadczalnych form ceramicznych przeznaczonych
do odlewania stopów tytanu
Woskowe zestawy modelowe przygotowano z elementów wydrukowanych techniką
DodJet na drukarce Solidscape oraz detali wykonanych z wosków modelarskich firmy
Castaldo. Objętość całego zestawu związana była z planowaną ilością topionego tytanu
3
i wynosiła ok. 180 cm .

Rys. 28. Przygotowanie woskowego modelu zestawu odlewniczego
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Konstrukcja wykonanych zestawów uwzględniała wyniki przeprowadzonych wcześniej
obliczeń przeprowadzonych w programie Flow-3D dla odśrodkowego zalewania formy.
We wszystkich przygotowanych zestawach umieszczono elementy umożliwiające
wykonanie próbek do pomiaru wytrzymałości. Po zakończeniu prac modelarskich każdy
zestaw ważono i po starannym odtłuszczeniu pokrywano środkiem powierzchniowo
czynnym ułatwiającym zwilżenie powierzchni wosku wodną suspensją masy
ceramicznej.

Rys. 29. Ważenie zestawu modelowego w celu określenia objętości wsadu metalowego
Warstwowe formy ceramiczne wykonano przy wykorzystaniu wodnego spoiwa
koloidalnego oraz mączki tlenku cyrkonu o uziarnieniu 325 mesh.
O końcowej jakości powierzchni odlewu tytanowego decydują głównie właściwości
suspensji przygotowanej do wykonania pierwszej warstwy formy ceramicznej. Podczas
przygotowania ciekłej masy należy kontrolować jej lepkość w miarę wzrostu ilości
dodanej mączki ceramicznej.
W badaniach technologii wykonywania form warstwowych stosunkowo pracochłonny
pomiar lepkości dynamicznej może być zastąpiony pomiarem lepkości kinematycznej
wykonanym przez określenie kubkiem Forda czasu wypływu. Należy zwrócić uwagę na
stosunkowo szybki wzrost czasu wypływu po przekroczeniu zawartości objętościowej
mączki ceramicznej na poziomie 42%. Wówczas lepkość suspensji pozwala na
uzyskanie dobrej jakości pierwszej warstwy formy ceramicznej. Ciekła masa ceramiczna
przygotowana na pierwszą warstwę formy charakteryzowała się czasem wypływu na
poziomie 30 s (kubek Forda,  = 4 mm). Po pokryciu zestawu modelowego ciekłą masą
ceramiczną posypywano jej powierzchnię piaskiem ZrO2 o uziarnieniu 0,10,3 mm.
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Rys. 30. Pomiar czasu wypływu ciekłej masy ceramicznej z kubka Forda
pozwalający na wyznaczenie lepkości kinematycznej
Po nałożeniu pierwszej warstwy ciekłą masę ceramiczną rozrzedzono dodatkiem
niewielkiej ilości spoiwa do wartości czasu wypływu 20 s, po czym po zanurzeniu w niej
wysuszonego zestawu pokrywano go piaskiem o uziarnieniu 0,51 mm. Po pokryciu
każdej warstwy masą ceramiczną czas wypływu należy skorygować, ponieważ
wysuszona forma intensywnie pochłania z niej samo spoiwo. Bardzo dużym
ułatwieniem podczas wykonywania kolejnych warstw formy była możliwość
stosowania obsypywarki bębnowej firmy Multiserw Morek. Wszystkie warstwy formy
suszono w pomieszczeniu o temperaturze 18C i wilgotności względnej ok. 60%.

Rys. 31. Zależność czasu wypływu od objętościowego udziału mączki ceramicznej
w układzie dyspersyjnym dla trzech badanych roztworów spoiw koloidalnych
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Rys. 32. Kolejne etapy wykonania pierwszej warstwy formy ceramicznej
Po wysuszeniu końcowym w czasie ok. 24 h odcięto ceramikę zasłaniającą wlew formy
ceramicznej, po czym wytopiono masę modelową w autoklawie wodnym
w temperaturze 130C. Po wytopieniu formy ceramiczne wygrzano w piecu
komorowym VMK-170 firmy Linn High Therm.

Rys. 33. Nakładanie kolejnych warstw formy ceramicznej w obsypywarce bębnowej
Szybkość narastania temperatury ustawiono na 10C/min do wartości 1200C. W tej
temperaturze formy przetrzymano przez okres 30 min, a następnie chłodzono wraz
z piecemz szybkością 10C/min do temperatury otoczenia.
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Rys. 34. Surowe formy ceramiczne przed i po procesie wytapiania wosku

Rys. 35. Pomiar chropowatości formy ceramicznej za pomocą urządzenia
Hommeltester T500

Rys. 36. Przykładowy pomiar profilu chropowatości powierzchni formy
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Odlewy charakteryzuje pewien poziom chropowatości związany z jakością powierzchni
formy. Ze względu na zjawiska termiczne degradujące powierzchnię formy ceramicznej
po wypełnieniu jej ciekłym metalem, odlew będzie posiadał zawsze pewien poziom
chropowatości większy niż powierzchnia samej formy. Pomiar chropowatości
powierzchni formy określa oczekiwania, co do jakości powierzchni samego odlewu.

11. Wykonanie doświadczalnych odlewów ze stopu TiAl6V4
Z uwagi na duże siły działające przy odśrodkowym zalewaniu formy, zrezygnowano
z wykonywania odlewów w formach samonośnych. Wykonane odlewy umieszczono
w tulejach wykonanych z perforowanej blachy nierdzewnej i wypełniono masą Shawa.
Po wstępnym wysuszeniu formy wygrzano w temperaturze 1000C, a następnie
schłodzono do temperatury zalewania. Przygotowany wsad metalowy TiAl6V4
umieszczono w tyglui starannie wysuszono w temperaturze 200C.

Rys. 37. Ważenie wsadu tytanowego, suszenie tygli wraz wsadem oraz forma
ceramiczna przygotowana do zalewania
Proces topienia wsadu i zalewania formy wykonano w odśrodkowym indukcyjnym
piecu próżniowym Supercast firmy Linn High Therm, stosując argon o czystości 5.0 pod
ciśnieniem 600 mbar. Zaprogramowana prędkość ramienia obrotowego wynosiła
270 rpm. Czas osiągnięcia tej prędkości wynosił 3 s.
W komorze pieca umieszczano kolejno podgrzany tygiel z wsadem metalowym,
a następnie gorącą tuleję metalową z formą ceramiczną. Po zamknięciu komory pieca
i wypłukaniu jej czystym argonem rozpoczęto proces topienia wsadu. Obserwację
i kontrolę całego procesu umożliwia obraz uzyskany z kamery CCD połączonej
z pirometrem optycznym. Po osiągnięciu temperatury zalewania opuszczano cewkę
generatora i uruchamiano proces wirowania komory, umożliwiający przepływ ciekłego
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metalu z tygla do formy odlewniczej. Po zakończeniu procesu wirowania komorę pieca
wypełniano argonem do momentu osiągnięcia wartości ciśnienia atmosferycznego.
Możliwe było wówczas bezpieczne otwarcie komory oraz wyjęcie tulei metalowej
zalanej stopem tytanu. Czekano na naturalne ostudzenie formy, po czym usuwano
masę ceramiczną osłonową oraz masę tworzącą samą formę.

Rys. 38. Załadunek komory pieca odśrodkowego oraz podgląd procesu topienia tytanu
wraz z precyzyjnym pomiarem temperatury metodą bezkontaktową

Rys. 39. Wykonane odlewy po wstępnym usunięciu masy ceramicznej
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Poszczególne elementy zestawu odlewniczego odcięto na chłodzonej pile diamentowej
oraz oczyszczono korundem o uziarnieniu 0,1 do 0,2 mm w piaskarce EMMEVI S24.

12. Modyfikacja struktury obróbką HIP
Niezależnie od stosowanej techniki odlewniczej, z gotowym odlewem są
nierozerwalnie związane niekorzystne zmiany struktury w postaci mikroporowatości
gazowej oraz skurczowej.

Rys. 40. Urządzenie do izostatycznego wysokotemperaturowego
doprasowania odlewów
Następuje wówczas pogorszenie właściwości wytrzymałościowych, zaś po obróbce
mechanicznej na powierzchni gotowego wyrobu mogą występować wady
dyskwalifikujące wyrób do szczególnie odpowiedzialnych zastosowań.
Do usunięcia wyżej wymienionych wad zastosowano proces wysokotemperaturowego
zagęszczenia izostatycznego, który łączy proces obróbki cieplnej z wysokociśnieniowym
doprasowaniem.
Wytypowane odlewy, po określeniu niejednorodności struktury na tomografie
komputerowym, poddano procesowi HIP.
Proces doprasowania prowadzono zgodnie z procedurą opracowaną w ramach
projektu badawczego nr 7T08B03411 pt. „Określenie zależności pomiędzy
parametrami wytwarzania a właściwościami użytkowymi implantów tytanowych”. Po
zakończeniu procesu doprasowane detale zbadano w laboratorium metalograficznym
oraz na tomografie komputerowym.
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Tabela 7. Parametry techniczne urządzenia HIP typ AIP 10 – 30H
wymiary komory pieca [mm]

150300

grzejniki molibdenowe

dwie strefy grzania

kontrola temperatury w komorze

2 termoelementy

temperatura maksymalna komory pieca [°C]

1450

maksymalne ciśnienie robocze w komorze
[MPa]

200

kompresor elektrohydrauliczny [kW]

3,7

gaz w normalnym procesie

argon

jednorodność temperatury [°C]

±10

max wsad pieca [kg]

50

zamknięty układ chłodzenia [l/min]

20

sterowanie

sterownik PLC wraz z
komputerem PC

Rys. 41. Elementy odlewane przygotowane do procesu HIP
umieszczone w tyglu korundowym
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13. Weryfikacja jakości wykonanych odlewów
Poniższe fotografie przedstawiają uzyskane odlewy elementów różnych rozwiązań
konstrukcyjnych pomp wirowych i pierścieni zastawki komory wspomagającej pracę
serca.

Rys. 42. Odlewy pierścienia zastawki serca oraz powiększony fragment
uchwytów dysku zastawki
Na wykonany i wyczyszczony piaskiem odlew naklejono znaczniki do obrazowania
przestrzennego skanerem optycznym ATOS III.

Rys. 43. Odlew obudowy pompy wirowej przygotowany do obrazowania
przestrzennego
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Uzyskany podczas skanowania plik w formacie .stl pozwolił porównać wymiary
skanowanego elementu z jego rysunkiem konstrukcyjnym CAD.

Rys. 44. Mapa odchyłek wymiarowych uzyskana dla odlewu
obudowy pompy odśrodkowej
Przedstawiona technika skanowania przestrzennego, oprócz możliwości uzyskania
wymiarów w każdej płaszczyźnie pomiarowej, pozwala też na określenie dokładnej
wartości skurczu odlewniczego. Wyznaczony w ten sposób skurcz odlewniczy wyniósł
dla tego detalu 1%, zaś odchyłki wymiarowe nie przekroczyły 0,1 mm.

Rys. 45. Rezultaty przejściowego etapu skanowania przestrzennego
pierścienia zastawki serca
Wytrzymałość odlanych próbek dołączonych do każdego zestawu modelowego
przekroczyła 800 MPa. Z przygotowanych próbek wykonano fotografie struktur
metalograficznych.
Nieniszczące badania pierścieni zastawki przeprowadzono na komputerowym
tomografie rentgenowskim Nanotom L80 wyposażonym w lampę rentgenowską
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zasilaną napięciem 180 kV oraz detektor o rozdzielczości 5Mpx, co umożliwia
osiągnięcie rozdzielczości pomiaru na poziomie 0,5 m.

Rys. 46. Fotografia miejsca przerwania próbki wytrzymałościowej oraz mikrostruktury
próbki uzyskane dla powiększenia układu optycznego mikroskopu 12,5x oraz 100x
Badania przeprowadzono w celach porównawczych na pierścieniu zastawki serca
wykonanym w cyfrowym centrum obróbczym oraz następnie na elemencie
wykonanym techniką odlewniczą. Dla pierścienia wykonanego mechanicznie
opracowano specjalną konstrukcję uchwytu z tworzywa sztucznego, który umożliwiał
jego zamocowanie w uchwycie szczękowym tomografu. Odlew założono na
przygotowany uchwyt aluminiowy.
Poniżej przedstawiono rezultaty uzyskane za pomocą różnych technik obrazowania
graficznego. Wynikiem prześwietlenia tomografem komputerowym jest wirtualny
przestrzenny obraz skanowanego obiektu umożliwiający obserwację kolejnych warstw
odlewu w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Możliwa jest lokalizacja wad
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strukturalnych, powiększenie obszaru jej występowania oraz jej obrót względem
wybranych osi.

Rys. 47. Sposób mocowania pierścieni zastawki serca w uchwycie tomografu

Rys. 48. Wyniki prześwietlenia pierścieni zastawek wykonanych metodą obróbki
mechanicznej oraz techniką odlewnicza, uzyskane na tomografem komputerowym
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Rys. 49. Model przestrzenny pierścienia zastawki serca opracowany
w celu wyszukania wad strukturalnych odlewu

Rys. 50. Przekrój pionowy odlewu w miejscu wykrytej wady strukturalnej

14. Podsumowanie
W efekcie prac prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zadaniu „Opracowanie
technologii inżynierii powierzchni i technologii materiałów dla potrzeb wytwarzania
elementów i podzespołów układu napędowych o podwyższonej niezawodności dla
długookresowych i permanentnych protez serca”:
 opracowano konstrukcję odlewu i wykonano model fizyczny odlewanych
elementów układów napędowych z zastosowaniem wspomagania
komputerowego;
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dokonano doboru materiałów modelarskich i ceramicznych;
opracowano proces technologiczny wykonywania odlewów elementów
podzespołów układów napędowych;
wykonano próbne odlewy elementów podzespołów układów napędowych;
opracowano technikę topienia oraz zalewania form w próżniowym piecu
indukcyjnym do odlewania odśrodkowego.

W takcie realizacji projektu przygotowano również modele drukowane wykorzystując
technikę FDM przeznaczone do wizualizacji opracowywanych rozwiązań
konstrukcyjnych.
W oparciu o wyniki symulacji komputerowych przeprowadzanych w programie
Flow-3D oraz przeprowadzono weryfikację parametrów procesu odlewniczego.
Opracowana technologia warstwowych form ceramicznych wykonywanych na bazie
tlenku cyrkonu umożliwia wykonywanie odlewów ze stopów tytanu w indukcyjnym
piecu próżniowym do odlewania odśrodkowego SuperCast.
Dla pomp wirowych wykonano modele zarówno obudowy pompy, jak i wirnika.
Wirnik pompy odśrodkowej wykonano w dwóch wariantach: z zamkniętymi oraz
z otwartymi kanałami przeznaczonymi do montażu magnesów napędowych.
Opracowano technikę kontroli jakości odlewów obejmującą:
 badania wytrzymałości mechanicznej próbek wchodzących w skład każdego
zestawu odlewniczego;
 określenie składu uzyskanego stopu z wykorzystaniem analizatora
mikrofluorescencji rentgenowskiej Niton XL3t 900S GOLDD oraz spektrometru
emisyjnego optycznego z wyładowaniem jarzeniowym LECO GDS 850A;
 metodę określenia mikrostruktury metalograficznej w świetle spolaryzowanym.
Końcowy etap procesu określenia jakości to wyznaczenie poziomu mikroporowatości
kolejno z wykorzystaniem cyfrowego aparatu rentgenowskiego oraz tomografów
komputerowych Nanotom NF180 lub V|TOME|X L450.
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Ocena biozgodności materiałów do kontaktu z krwią
w warunkach oddziaływania sił ścinających oraz możliwości
monitorowania biozgodności w zastosowaniach klinicznych
Marek Sanak, Bogumił Jakieła, Hanna Plutecka, Wojciech Węgrzyn
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, II Katedra Chorób
Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Praca realizowana w ramach zadania badawczego pt:
„Opracowanie technologii modyfikacji powierzchni polimerowych i tytanowych
biomateriałów dla trwałego ograniczenia ryzyka wykrzepiania w długookresowej,
wszczepialnej protezie serca do wspomagania pracy serca”
Kierownik zadania:
prof.dr hab.inż.Bogusław Major
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie

1. Wstęp
1.1. Krew i płytki krwi odpowiedzialne za pierwotną hemostazę. Siły ścinające
podczas przepływu krwi w naczyniach tętniczych
Krew jest płynną tkanką organizmu składającą się z osocza i komórek krwi. Osocze krwi
charakteryzuje względnie stały skład jonowy, odpowiadający osmotycznie 0, 9%
roztworowi soli fizjologicznej. Jednakże, poza jonami sodowymi i chlorkowymi, do
substancji o ściśle regulowanych stężeniach w osoczu należą: jony potasy, wapnia,
magnezu, wodorowęglanów i fosforanów oraz osmotycznie czynnie substancje
niejonowe, jak glukoza, mocznik, kreatynina i aminokwasy. Osocze zawiera dużo
rodzajów białek. Wśród białek osocza, których łączne stężenie wynosi od 40 do 60 g/L,
najliczniej występują albuminy, immunoglobuliny i fibrynogen. Jednakże inne białka,
których stężenie nie przekracza 1 g/L, takie jak antyproteazy, czynniki krzepnięcia krwi
i białka transportowe dla hormonów, lipidów i metali decydują o wielu krytycznych dla
całego organizmu funkcjach tej tkanki. Objętościowy udział składników komórkowych
krwi wynosi około 40%. Stąd też krew charakteryzuje się dużą lepkością i nieliniowymi
właściwościami reologicznymi zawiesiny (tzw. płyn nienewtonowski). Najliczniejsze we
krwi krwinki czerwone uczestniczą w transporcie tlenu i dwutlenku węgla, granulocyty
i limfocyty są komórkami układu odpowiedzi zapalnej i odpornościowej. Najmniejsze
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z elementów morfotycznych krwi – płytki są w istocie fragmentami cytoplazmy
uwalnianymi przez znajdujące się w szpiku kostnym megakariocyty i zapewniają
niezwykłą zdolność krwi do zachowania integralności układu krążenia, który ta tkanka
wypełnia.
Jakakolwiek interwencja powodująca naruszenie ciągłości tkanek organizmu wyzwala
reakcję inicjowaną przez płytki krwi. Liczba krążących płytek oscyluje w dość szerokim
zakresie normy fizjologicznej od 150 do 450 tysięcy na mikroL. Uszkodzenie ściany
naczynia krwionośnego spowodowane naruszeniem ciągłości tkanki prowadzi do
wynaczynienia krwi. Płytki są uzbrojone w szereg receptorów pobudzanych przez różne
układy sygnalizacji, a dzięki obecności w ich macierzy kurczliwych białek aktyny, mogą
zmienić swój kształt, utworzyć skupiska i uwolnić zawarte w swoich ziarnistościach
substancje powodujące powstanie zakrzepu.
W większości procedur chirurgicznych podstawowym problemem jest
zagwarantowanie prawidłowej czynności układu krzepnięcia – hemostazy. Dzięki temu
można uniknąć niepotrzebnych strat krwi, a w ich konsekwencji przetoczeń materiałów
krwiopochodnych. Jednakże interwencje sercowo-naczyniowe związane z kontaktem
krwi z powierzchniami pozaustrojowymi wymagają odmiennej strategii. Jeśli
oddziaływania krwi z materiałem obcym są istotne dla organizmu, co koreluje
z odsetkiem rzutu serca potencjalnie wchodzącym w kontakt z materiałem, to układ
pierwotnej hemostazy płytkowej praktycznie zawsze ulega masywnej aktywacji
prowadzącej albo do gotowości krwi do jej wykrzepiania, albo do skazy krwotocznej,
jeśli pula krążących płytek ulegnie wyczerpaniu.
Ze względu na znaczną lepkość oraz fakt, że blisko połowę objętości krwi stanowią
komórki o określonej sztywności, szybszy przepływ krwi w naczyniach tętniczych
powoduje powstanie sił ścinających. Siły te działają na ścianę naczynia oraz krwinki
wywołując ich aktywację. Do oznaczania sił ścinających są używane jednostki ciśnienia,
jednak przy założeniu stałej lepkości krwi wygodniej jest posługiwać się liniowo
korelującym wskaźnikiem sił ścinających (shear rate). Typowe dla przepływu tętniczego
-1
wartości tego wskaźnika mieszczą się w granicach od 800 do 2500s . Efekt działania sił
ścinających na ścianę naczynia jest generalnie korzystny. Prowadzi on do aktywacji
komórek
śródbłonka
naczyniowego,
które
wskutek
napływu
wapnia
pozakomórkowego do ich cytoplazmy zwiększają produkcję rozszerzającej naczynie
prostacykliny i tlenku azotu. W przypadku płytek krwi, ich aktywacja jest odwracalna aż
do momentu, kiedy nastąpi sygnalizacja zwrotna poprzez receptory integrynowe
powodująca ich agregację.

227

Ocena biozgodności materiałów do kontaktu z krwią w warunkach oddziaływania sił ścinających
oraz możliwości monitorowania biozgodności w zastosowaniach klinicznych

1.2. Stosowane modele do badań biozgodności w kontakcie z krwią
Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO) w normie ISO-10933-4
wymieniają w sposób systematyczny zakres metod pozwalających ustalić stopień
hemobiokompatybilności, definiowanej jako brak niepożądanych oddziaływań
biomateriałów z krwią krążąca (Seyfert, 2002). Do takich niepożądanych oddziaływań
zaliczane są: aktywacja krwinek, uszkodzenie krwinek, aktywacja układu krzepnięcia,
zmiany składu elektrolitowego i białkowego krwi, efekty wyzwalające procesy zapalne
i reakcje odpornościowe organizmu. Stąd kategorie hemobiokompatybilności
bezpośrednio odnoszone są do procesów fizjologicznych związanych z krwią, takich jak
krzepnięcie, aktywacja płytek, hemoliza oraz aktywacja białek składowych kaskady
dopełniacza. W organizmie zakrzepy powstają jedynie w miejscach uszkodzenia ściany
naczyń. Są poprzedzone przyleganiem płytek, na których zmienionej powierzchni
formuje się enzymatyczny kompleks trombiny powodującej wytrącenie włóknika.
Powszechnie stosowane metody testów dynamicznych krwi pełnej, naśladujące jej
oddziaływania z biomateriałami w warunkach przepływu krwi, posiłkują sie komorami
przepływowymi (Otto, 1997). Geometria komory testowej oraz stosowane ciśnienia
hydrostatyczne determinują wartość wskaźnika sił ścinających i czas jego
oddziaływania na krew. Często jest stosowany model jednokrotnego przepływu krwi
przez układ pomiarowy, a to ze względu na artefakty powodowane stosowaniem pomp
recyrkulacyjnych. Mając na względzie liczbę testowanych biomateriałów oraz
konieczność pozyskiwania krwi do badań od dawców, dla celów projektu wybrano
układ pomiarowy o planie budowy wiskozymetru rotacyjnego. Urządzenie o nazwie
Cone and Plate Analyser jest dostępne komercyjnie do testów czynnościowych płytek
krwi (ImpactR, DIAMED, Szwajcaria). Układ pomiarowy w tych testach zawiera
procedurę komputerowej analizy mikrofotografii mikroskopowych testowej
powierzchni standardowej, na której osadzają się agregaty płytek krwi. Na podstawie
liczby agregatów, powierzchni pokrytej agregatami oraz dystrybucji ich rozmiarów,
można rozpoznać nieprawidłowości czynnościowe płytek, a także skuteczność
zastosowanych leków przeciwpłytkowych (Shenkman, 2000). W opracowanym dla
celów projektu teście zastąpiono optyczną analizę powierzchni testowej pomiarami
stopnia agregacji i aktywacji płytek krwi w próbce, wykorzystującej technikę cytometrii
przepływowej. Zostało to podyktowane koniecznością dostosowania układu
pomiarowego do testowania próbek materiałów optycznie nieprzeziernych (Streller,
2003). Technika cytometrii przepływowej pozwoliła na swoiste pomiary płytek
i granulocytów, a także ekspresji wskaźników aktywacji płytek dzięki zastosowaniu
monoklonalnych przeciwciał wyznakowanych barwnikami fluorescencyjnymi.
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1.3. Laboratoryjne wyznaczniki aktywacji krwinek w warunkach oddziaływania sił
ścinających
Podczas interakcji płytek krwi z uszkodzoną ścianą naczynia, albo pozbawioną
śródbłonka powierzchnią biomateriału zachodzą procesy aktywacji, adhezji, uwalniania
i biosyntezy aktywnych naczyniowo mediatorów płytek. Płytki dynamicznie zmieniają
kształt ostatecznie agregując i tworząc czop hemostatyczny. Kontakt glikoproteiny Ib
z czynnikiem von Willebranda, białkiem obecnym zarówno w osoczu, jak i uwalnianym
przez zaktywowane płytki zwalnia ruch płytki w naczyniu, a następnie interakcja
glikoprotein Ia/IIa i białek macierzy zewnątrzkomórkowej lub zaadsorbowanych na
powierzchni witronektyny i trombospondyny powoduje ich przyleganie. Efektem tych
procesów w zamkniętym układzie pomiarowym jest zmniejszenie się liczby płytek
pozostałych w próbce krwi po teście. Na zużycie płytek krwi składa się nie tylko ich
adhezja do powierzchni układu pomiarowego (Schaub, 2000). Cześć zaktywowanych
płytek tworzy agregaty płytkowe, zarówno zbudowane z dwóch jak i z większej liczby
płytek. Te większe agregaty są trwałe, bowiem tworzące je płytki ulegają
nieodwracalnej przemianie lepkiej. Płytki agregują również z granulocytami.
Oddziaływania płytek z neutrofilami są słabe i odwracalne. Większość płytek
agregujących z neutrofilami w warunkach statycznych ulega uwolnieniu podczas
działania sił ścinających. Analogiczny proces dotyczy monocytów krwi, jednakże frakcja
silnie zaktywowanych płytek przywiera do kaweoli monocytów za pośrednictwem
silniejszych wiązań i jej obecność po zadziałaniu sił ścinających jest wskaźnikiem
potencjału trombogennego. W monocytach, pod wpływem zaktywowanych płytek krwi
dochodzi do indukcji czynnika tkankowego - białka istotnego dla inicjacji procesu
krzepnięcia krwi. Aktywowana płytka uwalnia substancje takie jak ADP (difosforan
adenozyny) i serotonina oraz produkuje tromboksan TXA2, które przyczyniają się do
rekrutacji następnych płytek. ADP stymuluje receptory purynergiczne płytek: P2Y1
i P2Y12; ATP aktywuje kanał jonowy, serotonina receptory 5HT, arachidonian
uwalniany z lipidów błonowych przez fosfolipazę podlega cyklooksygenacji i przemianie
do tromboksanu stymulującego receptor TP. Dalsze przekaźnictwo sygnału pobudzenia
polega na zmniejszeniu na aktywności cyklazy adenylowej, zwiększeniu aktywności
fosfolipazy C, a wtórnie na spadku poziomu cyklicznego nukleotydu cAMP, wzroście
cGMP, uwolnieniu trójfosforanu inozytolu oraz diacyloglicerolu, a także na uwolnieniu
wapnia do cytoplazmy. Aktywacja receptorów purynergicznych zapoczątkowuje
sygnalizację zwrotną (ang. - inside-out) glikoproteiny IIb/IIIa, która w formie aktywnej
wiąże cząsteczki fibrynogenu umożliwiając powstawanie miedzypłytkowej sieci,
a dodatkowo sygnalizując do wnętrza płytki jej nieodwracalną przemianę.
Preformowane mediatory płytkowe są uwalniane w drodze egzocytozy, która
jednocześnie prowadzi do pojawienia się na powierzchni płytek białek gromadzonych
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w pęcherzykach cytoplazmatycznych. Wśród nich swoistym markerem stopnia
aktywacji płytek krwi jest selektyna P (Sel-P). Zarówno odsetek płytek z ekspresją Sel-P
jak i liczba cząsteczek Sel-P przypadająca na płytkę są dobrymi wskaźnikami jej
aktywacji. Zmiana konformacji glikoproteiny IIb/IIIa na aktywną jest również
wskaźnikiem stopnia aktywacji płytki (Sbrana, 2008), jednakże jej kinetyka jest
nieliniowa bowiem proces ten podlega wewnątrzpłytkowej kaskadzie wzmocnienia
sygnału. Pojawienie się aktywnej glikoproteiny IIb/IIIa, mierzone swoistym wiązaniem
przeciwciała monoklonalnego PAC-1 oznacza również nieodwracalny stopień
pobudzenia płytki. We krwi pełnej zachodzi szybkie wiązanie glikoproteiny IIb/IIIa
z fibrynogenem i powstanie agregatów płytkowych (Harrison, 2000).
1.4 Mikrocząstki płytkowe jako marker ich aktywacji pozwalający
na monitorowanie biozgodności protez sercowo-naczyniowych
w warunkach klinicznych
Uwalnianie ziarnistości cytoplazmatycznych oraz mechaniczne uszkodzenie płytek krwi
powoduje powstanie mikrocząstek płytkowych (MP). Są to fragmenty błon
komórkowych w postaci krążących w osoczu pęcherzyków o średnicy ułamka
mikrometra. (Rys. 1) Wskutek aktywności enzymatycznej (flopaza, skramblaza) oraz
wynicowania, na powierzchni mikrocząstek pojawiają się fosfolipidy bogate
w fosfatydyloserynę.
Jest to charakterystyczny marker mikrocząstek o znaczeniu czynnościowym
(Gemmel, 1995). Obok ekspresji fosfatydyloseryny, mikrocząstki płytkowe zachowują
wszystkie markery charakterystyczne dla płytek krwi, jak Sel-P i CD61. Fosfolipidy
mikrocząstek tworzą platformę, na której powstaje z udziałem jonów wapnia kompleks
czynnika tkankowego i aktywowanego czynnika X krzepnięcia, zwany kompleksem
protrombinazy. Konsekwencją jego powstania jest generacja trombiny, enzymu
powodującego wytrącanie włóknika i powstanie skrzepu. Potwierdzono badaniami
klinicznymi, że stężenie krążących mikrocząstek u osób zdrowych nie przekracza 10 nM
fosfatydyloseryny. Obserwowano zwiększenie tego stężenia u osób z miażdżycą naczyń
tętniczych, w której korelowało ono z ryzykiem wystąpienia udaru mózgu lub zawału
serca (Blann, 2009). Podczas interwencji wenątrznaczyniowych, np. zakładania stentów
naczyniowych, stężenie mikrocząstek wzrastało przejściowo. Podejmując temat
monitorowania leczenia z zastosowaniem protez sercowo-naczyniowych, jak np.
sztuczna komora serca, w projekcie zbadano czynniki prowadzące do powstawania
mikrocząstek płytkowych oraz możliwości wiarygodnego pomiaru ich stężenia lub
liczby.
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2. Materiały i metody
Wszystkie testy biomateriałów zostały wykonane w takich samych warunkach
eksperymentalnych. Materiały zostały przygotowane przez Koordynatora w formie
krążków o średnicy 19,5 mm i grubości 2 mm. Przed wykonaniem testu krążki zostały
poddane procesowi sterylizacji. W przypadku stopów metalicznych porównywano
sterylizacje tlenkiem etylenu (gazową) ze sterylizacją plazmową. Dla pozostałych
materiałów przeprowadzono sterylizację gazową. Pomiar każdego z materiałów został
wykonany z zastosowaniem dwóch powierzchni kontrolnych. Jedną z nich była
powierzchnia polistyrenu, która w oryginalnych insertach testu ImpactR służy ocenie
czynnościowej płytek krwi. Pełniła ona funkcje kontroli zewnętrznej i służyła również
sprawdzeniu jakości krwi stosowanej do badania. Kontrolą wewnętrzną był krążek
poliuretanowy (Elasthan 55D, DSM PTG, USA), materiału z którego jest zbudowana
dotychczas stosowana polska proteza serca. Obok testu dynamicznego badano również
dwie próbki krwi przechowywane w warunkach statycznych: nieaktywowaną
i zaktywowaną przez dodanie ADP (Sigma-Aldrich, St Louis, USA; końcowe stężenie
20 mikroM). Testy każdej z powierzchni były powtarzane co najmniej trzykrotnie.
Przy badaniu posługiwano się krwią pobieraną od tego samego dawcy, zdrowego
mężczyzny w wieku 50 lat, który nie przyjmował żadnych leków. Krew pobierano
w laboratorium, bezpośrednio przed wykonaniem testu, który trwał 60 min.
Stosowano próżniowy system pobierania (BD Vacutainer Systems, Franklin Lakes, USA),
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z zachowaniem zasad obowiązujących przy badaniu płytek krwi: braku opaski
uciskowej, użyciem igły o średnicy 12G, odrzuceniu pierwszej probówki krwi. Łącznie
do eksperymentu zużywano 3 probówki po 4,5 mL krwi, zawierające cytrynian sodu
(0,5 mL, 0,105M; BD Vacutainer systems). Morfologię krwi badano przy użyciu
automatycznego licznika komórkowego (Sysmex K-1000 cell counter; Sysmex Co.,
Mindelein, USA), który był zawsze kalibrowany przed eksperymentem, a wiarygodność
jego oznaczeń podlegała zewnętrznej i wewnętrznej kontroli laboratoryjnej.
Testy prowadzono z zastosowaniem jednorazowych teflonowych stożków firmy
DIAMED, w objętości 130 mikroL krwi, przy 720 obrotach na minutę, przez 5 minut.
Te wartości odpowiadały wskaźnikowi sił ścinających typowemu dla krążenia
-1
tętniczego (1800s ).
Szczegóły opracowanej oryginalnej metodyki barwienia immunochemicznego krwi po
wykonanym teście zostały opisane uprzednio (Sanak, 2010). Posługiwano się
przeciwciałami monoklonalnymi, które wiązały następujące antygeny: CD62P – Sel-P,
PAC-1 – zaktywowana glikoproteina IIb/IIIA, CD61 – integryna płytkowa, CD14 –
marker monocytów. Wszystkie pomiary wykonano na tym samym cytometrze
przepływowym (EPICS XL, Beckman Coulter Inc., Brea, USA) z użyciem odczynników
chemicznych i płynów do cytometru tego samego producenta.
2.1 Testy biozgodności kontaktu z krwią materiałów do konstrukcji protezy serca
Wyniki testów były przedstawione jako: odsetek zużycia płytek krwi, odsetek płytek
krwi tworzących agregaty płytkowe, z rozdziałem na agregaty dwupłytkowe i agregaty
zbudowane z większej liczby płytek, odsetek neutrofilów i monocytów agregujących
płytki krwi, odsetek płytek krwi mających ekspresję Sel-P i antygenu PAC-1
(wyznaczone z użyciem odpowiednich kontroli izotypowych) oraz średnich
geometrycznych fluorescencji dla markerów Sel-P i PAC-1. Dla każdej z serii
eksperymentów wyniki zestawiano w arkuszu kalkulacyjnym i przekazywano za
pośrednictwem Koordynatora współwykonawcom. Podczas prowadzonych testów
zespół badawczy nie znał szczegółów dotyczących badanych biomateriałów, bowiem
były one oznaczone akronimami albo numerami porządkowymi. Z tego też powodu
szczegółowa interpretacja właściwości badanych materiałów w kontekście
przeprowadzonych modyfikacji ich powierzchni leżała po stronie Współwykonawców,
którzy je przygotowali. Zadaniem Zespołu prowadzącego testy biozgodności było
dokonanie porównań dostarczonych powierzchni z powierzchnią referencyjną
i przeprowadzenie rankingu biozgodności. W tym celu najczęściej stosowano
dwuwymiarowe wykresy punktowe, w których nasilenie zużycia płytek podczas testu
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porównywano z istotnymi wskaźnikami aktywacji płytek krwi. Krążki po wykonanych
testach biozgodności kontaktu z krwią były utrwalane w roztworze paraformaldehydu
(1% w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami) i przekazywane do Instytutu
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie celem wykonania badań
materiałowych i mikroskopii konfokalnej.
2.1.1

Elementy metalowe szkieletu pierścieni zastawek

Przeprowadzono testy porównawcze krążków ze stopu tytanu (Ti6Al4V),
z wytworzonymi następującymi powłokami: TiN+Ti2N+αTiN; oraz z dodatkowymi
powłokami dyfuzyjnymi: TiN+Ti2N+αTiN – azotowane, TiO2+Ti2N+αTi(N) –
tlenoazotowane; TiOCN+ Ti2N+αTi(N) - węglotlenoazotowane. Próbki dostarczone były
w 3 egzemplarzach, przy czym każdy z zestawów poddany był sterylizacji gazowej albo
plazmowej (łącznie 6 sztuk dla każdej z powłok).
2.1.2

Materiały węglowe do konstrukcji zastawek

Przeprowadzono badania krążków wykonanych z: czystego węgla pyrolitycznego, oraz
próbek oznaczonych jako PEEK, PEEK-ref, PEEK-SiCN i Pyrolitic-C i Cp-SiCN. Badanie te
wykonano dla 3 próbek każdego z materiałów.
2.1.3

Powłoki ceramiczne poliuretanu

Wykonano testy powłok o nazwach: DLC – węglowa powłoka typu diamond-like
carbon, tytanowe powłoki: Ti, TiN, TiCN, TiOx; powłoka krzemowo-węglowa SiDLC oraz
powłoka tytanowo-weglowa TiDLC. Testy wykonano w trzech powtórzeniach,
w każdym z przypadków włączając w eksperyment 3 punkty kontrolne: oryginalną
powierzchnię polistyrenową, poliuretan.
2.1.4

Powłoki węglowe poliuretanu

Otrzymano do badania próbki dwóch powłok przygotowanych przez zespół badawczy
Politechniki Łódzkiej, wraz z referencyjnymi krążkami poliuretanu 45D. Powłoki nosiły
nazwy MW/FR i RF/MS-GRAD. Ich testy zostały wykonane w 5 powtórzeniach,
w każdym z przypadków włączając w eksperyment 3 punkty kontrolne: oryginalną
powierzchnię polistyrenową i poliuretan.
2.1.5

Organiczne powłoki modyfikujące poliuretan

Badania powłok organicznych obejmowały dwie kategorie:
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2.1.5.1 Hydrofilowe powłoki żelowe na bazie poliwinylopyrolidionu.
Do testowania otrzymano 6 różnych powłok oznaczonych kodami p1, p2, p3a, p3b, p4
i p8. Liczby indywidualnych próbek tych powłok były nierówne, a ponadto kilka próbek
nie spełniało wymaganych do testów kryteriów jakości powierzchni, ze względu na jej
nierówności i defekty powłoki. Jako materiał wzorcowy posłużono się krążkami
poliuretanowymi. Dla każdej z powłok wykonano 3 badania. W tej serii eksperymentów
zanalizowano również silnie hydrofobowe powłoki poliuretanowe bazujące na
fluorowanych polimerach o nazwach PDMS1 i PFC.
2.1.5.2 Hydrofilowe powłoki żelowe wytworzone w procesie sieciowania albuminy
ludzkiej z dekstranem.
Zanalizowano powłoki różniące się proporcją albuminy do dekstranu, oznaczone
porządkowymi numerami od 1 do 6. Każdą z powłok zbadano trzykrotnie. Przed
nałożeniem krwi na badane powłoki poddawane je rehydratacji roztworem jałowej soli
fizjologicznej (1 mL przez 30 min), której nadmiar następnie usuwano przez
odpipetowanie.
2.1.6

Czynnościowe oznaczenia stężenia mikrocząstek płytkowych i standaryzacja
ich pomiaru z zastosowaniem cytometru przepływowego

W celu wyznaczenia przydatności pomiaru mikrocząstek płytkowych przy badaniach
biozgodności materiałów do kontaktu z krwią, w próbkach osocza krwi
przechowywanego po testach dynamicznych w warunkach sił ścinających (opisanych
powyżej) zmierzono aktywność trombogenną związana obecnością mikrocząstek
płytkowych. Wykorzystano test immunoenzymatyczny (Zymuphen MP-activity ELISA
kit, Hyphen Biomed, Francja) oparty na wychwycie mikrocząstek płytkowych przez
immobilizowaną aneksynę V, a następnie dodaniu standardowych ilości aktywowanych
czynników krzepnięcia i pomiarze czynnościowym trombiny wobec jej swoistego
substratu chromogennego. Zastosowano zatem metodę czynnościową, której wynik
bezpośrednio oceniał aktywność trombogenną (prozakrzepową) osocza związaną
z obecnością mikrocząstek płytkowych (Nomura, 2009). Warto dodać, że
w stosowanym układzie pomiarowych, ze względu na wiązanie jonów wapnia przez
cytrynian, nie dochodzi do aktywacji trombiny i formowania zakrzepu, jednakże
w warunkach klinicznych tej poważnej konsekwencji można zapobiegać jedynie przez
podawanie leków przeciwpłytkowych (aspiryny, klopidogrelu) i przeciwzakrzepowych
(heparyny, acenokumarolu lub warfaryny). Użyta metoda immunoenzymatyczna,
wygodna w warunkach laboratoryjnych, jest niezadowalająca przy monitorowaniu
stanu klinicznego, gdy potrzebne jest szybkie oznaczenie pojedynczych próbek.
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Bezpośredni pomiar cytometryczny mikrocząstek płytkowych wykonano posługując się
cytrynianowym osoczem ubogopłytkowym, które wirowano przez 40 min przy 18 000g.
Testowano dwie metody znakowania mikrocząstek: opartą na wiązaniu znakowanej
fluorescencyjnie aneksyny w obecności jonów wapnia, albo ich znakowaniu
przeciwciałem rozpoznającym swoisty dla płytek antygen CD41a. Wiarygodność
pomiarów oceniano stosując barwione fluorescencyjnie mikrogranule (microbeads)
dodawane do osocza jako wewnętrzny standard rozcieńczenia.

3. Wyniki
W projekcie wykonano łącznie 32 eksperymenty w warunkach oddziaływania sił
ścinających w krwi pełnej. Każdy z tych eksperymentów był prowadzony w trzech
powtórzeniach, co łącznie składa się na blisko 200 testowanych próbek, nie licząc
referencyjnych powierzchni polistyrenu, poliuretanu i każdorazowo badanych próbek
krwi w warunkach statycznych, bez i po aktywacji ADP. Testy biozgodności materiałów
do kontaktu z krwią zostały poprzedzone eksperymentami wyznaczającymi
powtarzalność wybranego modelu oraz zakres zmienności międzyosobniczej
wrażliwości płytek krwi na ich aktywację siłami ścinającymi, wyznaczony na podstawie
badania 21 osób. Wstępne wyniki zadecydowały o wybraniu jednego dawcy dla
wszystkich przeprowadzonych testów. Nawet w tym przypadku obserwowano
fizjologiczną zmienność liczby płytek od 139 000 do 256 000 na mikroL
(średnia 211 571±51 081). Poddanie krwi pełnej oddziaływaniom sił ścinających,
w przyjętym modelu testowym, powodowało przyrost odsetka płytek wykazujących
ekspresję Sel-P z 4,97±2,03% do 6,32±6,43% w przypadku polistyrenu i do 10,64±6,2%
dla poliuretanu. Dla porównania, ADP spowodowało ekspresję Sel-P w 83,3±6,8%
płytek. Względne różnice obserwowane badaniem cytometrycznym zmiany
konformacji glikoproteiny IIbIIIa (przeciwciałem PAC-1) przedstawiały się odmiennie.
We krwi stojącej ekspresja PAC-1 dotyczy średnio 45,7±13,0% płytek. Spadek ich
odsetka dla polistyrenu do 34,8±8,8% i poliuretanu do 32,0±8,9% był spowodowany
osadzaniem sie aktywowanych płytek na powierzchni. Dla porównania, pod wpływem
ADP 95,1% płytek się aktywowało i wykazując ekspresję PAC-1.
Dwie przyczyny spowodowały, że Zespół zdecydował się na przedstawienie jedynie
wybranych wyników uzyskanych w projekcie. Brak szczegółowych danych dotyczących
rodzajów modyfikacji materiałowych, a niekiedy wyłączna znajomość kategorii
materiałów, przy zakodowanych nazwach próbek uniemożliwiła systematyczne
omówienie wszystkich wyników. Zwrotne przekazanie wyników w formie
indywidualnych, nieuśrednionych pomiarów, dogodnej do dalszych analiz ze względu
na ich zebranie w arkuszu kalkulacyjnym dało możliwość Autorom testowanych
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materiałów dokonania wyboru szczegółowych parametrów, istotnych dla znanych im
modyfikacji materiałów. Drugą przyczyną był fakt, że zadaniem Zespołu było
opracowanie metodologii badania biozgodności materiałów do kontaktu z krwią
w warunkach oddziaływania sił ścinających, walidacja opracowanej metody
i zaproponowanie sposobu względnej oceny biomateriałów w oparciu
o zaproponowane referencyjne kontrole zewnętrzne i wewnętrzne. W tym kontekście,
rozważania dotyczące korelacji między właściwościami fizycznymi i chemicznymi
biomateriałów a wynikami testów wykraczają poza kompetencje Zespołu. Wybrane do
przedstawienia wyniki ilustrują interesujące i nieznane wcześniej właściwości
testowanych materiałów, zasługujące na osobne doniesienia naukowe.
3.1 Biozgodność do kontaktu z krwią modyfikowanego powierzchniowo stopu
tytanu zmienia się wskutek zastosowanej metody wyjaławiania
Modyfikacja standardowego stopu tytanu Ti6Al4V do zastosowań biomedycznych,
polegająca na wytworzeniu powłok dyfuzyjnych poprawia biozgodność tego materiału
do kontaktu z krwią. Obserwuje się jednakże wpływ techniki sterylizacji na wyniki
parametrów biozgodności (Gonsior, 2010).

W celu syntetycznego zilustrowania uzyskanych wyników wyliczono indeks ADP parametr wskazujący na stopień aktywacji płytek krwi mierzony w układzie
pomiarowym odsetkiem płytek z ekspresją Sel-P względem maksymalnej aktywacji
płytek pod wpływem ADP (1,0=100%). Uzyskane wyniki ilustruje Rys. 2. Stwierdzono,
że pod wpływem wyjaławiania metodą plazmową uzyskuje się najlepsze parametry
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biozgodności dla dyfuzyjne warstwy azydku, natomiast powierzchnie
węglotlenoazotowane pogarszają swoje parametry. Wyjaławianie metodą gazową
(tlenkiem etylenu) nie wprowadzało większych zmian w zakresie stopnia aktywacji
płytek, natomiast wszystkie testowane warstwy wykazywały bardzo zbliżone
parametry, nieco przewyższające niemodyfikowany stop tytanu.
3.2 Materiał PEEK modyfikowany powłoką węgloazotku krzemu (PEEKSiCN)
ma najlepsze parametry biozgodności spośród testowanych prototypów
do konstrukcji płatka zastawki komory
Wynik ten zilustrowano wykresem (Rys. 3), na którym odsetek płytek pozostałych we
krwi po teście sił ścinających jest zestawiony z odsetkiem płytek mających ekspresję
Sel-P.

Najlepszy materiał węglowy wykazuje mniejsze zużycie płytek od referencyjnego
poliuretanu i polistyrenu. Nieco mniejszy odsetek płytek z ekspresją Sel-P niż
w warunkach statycznych wynika z adhezji części zaktywowanych płytek do
testowanego materiału.
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3.3 Warstwy azotku tytanu i krystalicznego węgla poprawiają biozgodność
do kontaktu z krwią poliuretanu
Spośród testowanych ceramicznych powłok naniesionych na poliuretan, przy pomiarze
Sel-P paradoksalnie najmniejszy odsetek aktywowanych płytek charakteryzował
powłoki z czystego tytanu (Ti), tlenku tytanu (TiO) i węgla krystalicznego (DLC).
Jednakże dla tych właśnie materiałów stwierdzono największe zużycie płytek podczas
działania sił ścinających (Rys. 4). Drugie porównanie biozgodności, tym razem
uwzględniające powstawanie mikrocząstek płytkowych (MP), jednoznacznie dowiodło
najmniejszego zużycia płytek krwi dla powłok azotowo-węglowych tytanu (TiCN) oraz
krzemowych powlekanych węglem SP1 (SiDLC). Obie z tych powłok cechowały lepsze
parametry biozgodności, niż dla poliuretanu. Dla TiCN stężenie mikrocząstek
płytkowych nieznacznie przekraczało wartości referencyjna dla człowieka natomiast
powłoka SiDLC wykazywała najmniejsze zużycie płytek przy zadziałaniu sił ścinających
we krwi pełnej.

Płytki %
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Wybór finalnego materiału powłoki poliuretanu sztucznej komory zostanie zapewne
dokonany
spośród
tych
dwóch
wymienionych,
po
uwzględnieniu
i parametrów fizykochemicznych oraz technicznych możliwości ich wytworzenia.

3.4 Powłoki węglowe poliuretanu wykazują bardzo dobre właściwości biozgodności
do kontaktu z krwią
Porównane zostały dwie powłoki węgla mikroksytalicznego o nazwach MW-FR
i RF-MS-GRAD, które się różniły technicznymi parametrami plazmy służącej do ich
wytworzenia. W tym przypadku zastosowanie parametru aktywacji płytek, jakim była
ekspresja aktywnej konformacji glikoproteiny IIb/IIIa (PAC-1) nie różnicowało tych
powłok (Rys. 5). Okazało się jednak, że podczas oddziaływania sił ścinających we krwi
pełnej powłoki te diametralnie różnią się odsetkiem powstających dużych agregatów
płytkowych. Wykonane badanie pozwoliło jednoznacznie wytypować powłoką
RF/MS-GRAD jako mająca korzystniejsze parametry biozgodności. Dodatkowo, obie
zbadane powłoki charakteryzowała bardzo mała generacja trombogennych
mikrocząstek płytkowych – odpowiednio 12,2±4,45 i 12,4±5,54 nM fosfatydyloseryny.
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3.5 Hydrofilowe powłoki organiczne są obiecującą alternatywą wobec innych
modyfikacji powierzchni do kontaktu z krwią
Przeprowadzono łącznie badania 12 różnych powłok hydrofilowych polimerów
organicznych. Uzupełniono je testami dwóch różnych polimerowych powłok
hydrofobowych (fluoropochodnych: PFC i PDMS1), których parametry biozgodności do
kontaktu z krwią okazały się jednoznacznie dyskwalifikujące. Rys. 6 przedstawia
w formie graficznej stopień zużycia płytek krwi podczas testu oraz stopień aktywacji
płytek mierzony ekspresją Sel-P dla polimerów hydrożelowych poliwinylopyrolidionu
(p1 – p8) oraz dla kopolimerów albuminy ludzkiej z dekstranem (#1-#6). Wśród
zbadanych powłok jednoznacznie można wskazać hydrożel poliwinylopyrolidionowy
oznaczony p3a oraz kopolimery albuminy z dekstranem oznaczone #5 i #6, jako
powłoki o najkorzystniejszych parametrach biozgodności. Jakość powłok oznaczonych
#5 i #6 różnicowało stężenie mikrocząstek płytkowych wynoszące odpowiednio
17,52±8,59 i 11,21±3,51 nM fosfatydyloseryny, wskazujące na powłokę #6 jako
najlepszą. Dla powłoki oznaczonej p3a średnie stężenie mikrocząstek płytkowych
wynosiło 16,2±5,96 nM.
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3.6 Pomiar mikrocząstek płytkowych uzupełnia zastosowane parametry oceny
biozgodności i może być wykorzystany do monitorowania leczenia z
zastosowaniem protezy serca
Jak wykazano w przypadku testów powłok naniesionych na poliuretan, zarówno
ceramicznych jak i węglowych, a także polimerów organicznych, oznaczenie stężenia
mikrocząstek płytkowych miało rozstrzygające znaczenie przy wytypowaniu powłoki
o najkorzystniejszych parametrach do kontaktu z krwią. Dla interpretacji tego
parametru bardzo ważna okazała sie zależność przedstawiona na Rys. 7, dowodząca
braku generacji mikrocząstek płytkowych w warunkach statycznych, mimo ich pełnej
aktywacji z użyciem ADP.
Jest to zgodne z wynikami laboratoryjnych badań klinicznych, które dowodzą, że tylko
tak silne sposoby aktywacji płytek, jak za pośrednictwem trombiny, kolagenu,
jonoforów wapnia lub estrów forbolu są w stanie generować mikrocząstki płytkowe
bez dodatkowych sił ścinających. Przeprowadzone badania własne na zdrowych
ochotnikach dowiodły, że cytometryczne metody bezpośrednie oznaczania liczby
mikrocząstek płytkowych w osoczu krwi są powtarzalne i wiarygodne.
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Technikę polegającą na detekcji mikrocząstek przy użyciu znakowanej fluorescencyjnie
aneksyny V charakteryzuje nieco większy błąd laboratoryjny, oszacowany na około
15%. Przy detekcji z użyciem przeciwciała przeciwko glikoproteinie Ib (anty-CD41a)
błąd laboratoryjny nie przekracza 10%. Różnica ta wynika z faktu, że nie wszystkie
mikrocząstki płytkowe niosące swoistą dla płytek glikoproteinę wykazują wynicowanie
błony lipidowej, które pozwala na wiązanie aneksyny. Przygotowano technikę
zabezpieczenia materiału klinicznego do oznaczenia mikrocząstek płytkowych. Testy
objęły trzy różne antykoagulanty stosowane przy pobieraniu krwi. Najbardziej
powtarzalne wyniki uzyskano przy zastosowaniu cytrynianu sodu, heparyna
powodowała zaniżenie poziomu mikrocząstek przy ich małym poziomie wyjściowym,
natomiast hirudyna zawyżała ten poziom ponad dwukrotnie. Jako najkorzystniejsze dla
wiarygodnego oznaczenia mikrocząstek w warunkach przyłóżkowego pobrania
materiału przyjęto szybkie (do 1 godz.; 2 000g przez 10 min) zwirowanie próbki krwi
pobranej na cytrynian sodu a następnie zamrożenie próbki osocza w temperaturze 20°C. Takie zabezpieczenie materiału do oznaczeń mikrocząstek jest dostępne w każdej
przyszpitalnej pracowni analitycznej. Metodyka czynnościowego oraz bezpośredniego
oznaczania mikrocząstek płytkowych została zaprezentowana w siedzibie
Koordynatora projektu podczas Konferencji w dniu 16.12.2010 r.

4. Dyskusja
Przy planowaniu opracowania metody oceny jakości biomateriałów pod względem ich
kontaktu z krwią w warunkach dynamicznych założono, że najważniejsze dla Zespołów
prowadzących badania w dziedzinie inżynierii materiałowej będzie uzyskanie szybkiej
i wiarygodnej odpowiedzi, czy wprowadzone modyfikacje powierzchni poprawiają
hemobiokompatybilność. Zwrócono zatem szczególną uwagę na aplikacyjną stronę
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zagadnienia. Teoria opisująca zachowanie się krwi w odniesieniu do obcych
powierzchni jest w ogólnym zarysie znana od dawna. Istotne znaczenie, dla oceny
biomateriałów mają również takie właściwości jak zdolność adsorpcji białek,
elektryczny ładunek powierzchni, zwilżalność i chropowatość. Jednakże w laboratorium
biologii molekularnej zorientowanym na badania kliniczne, kompleksowa ocena tych
parametrów byłaby niemożliwa z uwagi na brak odpowiedniego wyposażenia
instrumentalnego i doświadczenia Zespołu w zakresie tych badań.
Wybrany model oddziaływania sił ścinających wydawał się uzasadniony pod względem
specyfiki hemodynamicznej charakteryzującej pracę sztucznej komory serca. Duże
przepływy, typowe dla systemowego rzutu serca, zmuszają do uwzględnienia
parametru sił ścinających, jako dodatkowego czynnika powodującego aktywację
i zużycie płytek krwi. W badaniu nie konstruowano własnego prototypu urządzenia
pomiarowego, lecz wykorzystano uznany w badaniach zaburzeń czynnościowych płytek
krwi instrument oparty na wirującym stożku, który wytwarza siły ścinające w
odniesieniu do testowanej powierzchni. Ujemną stroną tego rozwiązania jest obecność
drugiej powierzchni – jednorazowego stożka, która wprowadza dodatkowy błąd
pomiaru. Okazało się jednak, że jakość stosowanych stożków gwarantuje
systematyczność błędu pomiarowego, można zatem przy użyciu kontroli zewnętrznej –
powierzchni polistyrenu – i kontroli materiału konstrukcyjnego komory – poliuretanu
(albo stopu tytanu dla elementów metalowych zastawek) dokonać co najmniej
wiarygodnych porównań różnych testowanych powłok.
Posługując się oryginalnie opracowaną metodologią analizy krwi po zadziałaniu sił
ścinających, opartą na barwieniach immunochemicznych z użyciem przeciwciał
monoklonalnych oraz analizie w cytometrze przepływowym, uzyskano szereg
wartościowych wyników o bezpośrednim znaczeniu dla doboru materiałów
konstrukcyjnych sztucznej komory serca. Udowodniono lepszą biozgodność stopu
tytanu mającego dyfuzyjną warstwę azotku, pod warunkiem plazmowej sterylizacji
finalnych pierścieni zastawkowych. Dla płatków zastawek najkorzystniejsze pod
względem biozgodności okazało się użycie powłok krzemowych modyfikowanych
węglem i azotem. Poliuretan, z którego wytłaczana jest komora wykazuje istotną
poprawę parametrów biozgodności w przypadku pokrycia warstwą tytanu
modyfikowanego węglem i azotem.
Podobnie korzystne parametry biozgodności uzyskuje poliuretan, gdy zostanie pokryty
powłoką węglową, pod warunkiem ścisłej kontroli parametrów jej nanoszenia, co
wydaje się atrakcyjnym konstrukcyjnie rozwiązaniem dla budowy membrany komory.
Wreszcie cała gama hydrofilowych powłok polimerowych otwiera nowe możliwości
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w zakresie uszczelniania kaniul naczyniowych, nadając im bardzo dobre właściwości do
kontaktu z krwią. Za bardzo istotny wynik prowadzonych badań należy również
wyróżnić dobrą wartość dyskryminacyjną pomiaru stężenia mikrocząstek płytkowych,
uznanych w medycynie jako prognostyczny wskaźnik zatorowych powikłań sercowonaczyniowych. W warunkach laboratoryjnego pomiaru biozgodności, powstające
mikrocząstki w kilku testach porównawczych pozwoliły wskazać najlepszy biomateriał
(Gemmel, 2001).
Dzięki dopracowaniu szczegółowej procedury analitycznej, bezpośredni pomiar liczby
mikrocząstek z zastosowaniem cytometrii przepływowej można wskazać jako
parametr, który pozwoli na monitorowanie stanu klinicznego chorego z wszczepioną
sztuczną komorą. Dynamika powstawania i wychwytu przez makrofagi mikrocząstek
jest dość szybka w organizmie człowieka. Ich okres półtrwania wynosi około 30 min.
Jest zatem bardzo prawdopodobne, że poziom krążących we krwi chorego
mikrocząstek będzie się zmieniać nie tylko wskutek kontaktu krwi z powierzchnią
sztucznej komory, lecz również odzwierciedli postępująca bionizację jej powierzchni,
albo też utratę właściwości biozgodnych np. wskutek wykrzepiania krwi na jej
powierzchni. Jeśli parametr ten wyprzedzi zagrożenie epizodami zakrzepowymi, a być
może potwierdzi poprawność stosowanego leczenia przeciwzakrzepowego (Nomura,
2008), może pozwolić na zindywidualizowanie leczenia przeciwzakrzepowego
w stopniu bardziej precyzyjnym niż monitorowanie stanu układu hemostazy
klasycznymi oznaczeniami czasu protrombinowego, APTT, INR, agregacji płytek in vitro.
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1. Wstęp
Choroby serca ciągle stanowią jeden z najważniejszych społecznych problemów
zdrowotnych na świecie, ze względu na najwyższy wskaźnik zachorowań jak
i śmiertelność. Statystyki światowe podają, iż śmiertelność spowodowana chorobami
serca jest o ponad 60% wyższa od śmiertelności w zachorowaniach na raka, ponad
8-krotnie wyższa od śmiertelności na skutek wypadków komunikacyjnych i ponad
14-krotnie wyższa od śmiertelności w chorobie Alzheimera. Należy podkreślić, że 2/3
chorych na serce stanowią ludzie w wieku poniżej 65 roku życia.
Szacuje się, iż w Polsce żyje od 800 tysięcy do jednego miliona chorych
z niewydolnością serca, a około 6 tysięcy chorych może być w najwyższej IV klasie
(w skali NYHA) niewydolności serca. Dlatego też ze względu na doniosłość społeczną
problemu chorób serca, świat naukowy, zarówno w obszarze medycyny jak i inżynierii
biomedycznej prowadzi intensywne prace nad poszukiwaniem nowych i wysoko
skutecznych metod leczenia tych chorób. Sukcesem wieloletnich badań naukowych
jest wprowadzenie do leczenia chorób serca nowych dziedzin technologicznych, takich
jak innowacyjne biotechnologie inżynierii genetycznej i komórkowej. Zaawansowane
technologie związane
z konstruowaniem mechanicznych protez serca są jedną ze
skuteczniejszych metod przeciwdziałania krytycznej niewydolności serca, w tym
wspomagania leczenia serca lub zastępowania nieuleczalnie chorego i niewydolnego
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narządu. Postęp w tej dziedzinie był możliwy dzięki, m. in. rozwojowi biozgodnych
i hemokompatybilnych materiałów polimerowych, głównie poliuretanów,
wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne sztucznego narządu. Mimo jednak
obecności na ogólnoświatowym rynku medycznym protez serca, ich dostępność
w leczeniu klinicznym polskich pacjentów jest praktycznie niemożliwa. Dlatego też, pod
koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, rozpoczęto w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
w Zabrzu prace badawcze i wdrożeniowe nad polskimi technologiami protez serca.
Zaawansowane technologie materiałowe, inżynierii powierzchni i unikatowe
rozwiązania konstrukcyjne pozwoliły na wdrożenie kilku rozwiązań do praktyki
klinicznej. W kontekście tych prac ciągłemu doskonaleniu poddawane są rozwiązania
konstrukcyjne, tak w aspekcie technologii metrologicznych, teleinformatycznych jak
i inżynierii powierzchni i inżynierii materiałowej. Ta ostatnia skupia się nad
doskonaleniem stosowanych obecnie materiałów polimerowych lub poszukiwaniem
nowych, alternatywnych lub o polepszonych właściwościach.
Materiały pracujące w warunkach cyklicznych obciążeń, z jakimi mamy do czynienia
w przypadku mięśnia sercowego, wymagają ciągłego monitorowania procesów
odkształceń i postępującego niszczenia materiału (zmęczenia). Materiały biologiczne
(np. tkanki ścięgien, mięśnia sercowego), wykazują właściwości lepkosprężyste, tzn. są
one silnie zależne od czasu w odniesieniu do zmian sztywności, pętli histerezy czy
pełzania [1,2]. Gdy materiał polimerowy poddawany jest działaniu obciążeń, zwłaszcza
cyklicznych, zachodzi w nim szereg procesów chemicznych i reologicznych. Efekt
nałożenia się konkurujących procesów zależy od wielu czynników, takich jak
temperatura, środowisko czy podstawowe właściwości molekularne polimeru [3].
Dlatego opracowanie technologii wytwarzania nowych materiałów polimerowych,
w tym wzmocnionych nanocząstkami, o podwyższonych parametrach wytrzymałości
zmęczeniowej dla potrzeb protez serca jest szczególnym wyzwaniem. Od lat 50-tych
XX
wieku
najbardziej
popularną
grupę
biomateriałów
stosowanych
w medycynie stanowią elastomery poliuretanowe (TPU) [4]. Przeprowadzono szereg
badań dotyczących ich zastosowania do celów medycznych związanych z pracami nad
wytworzeniem zastawki serca, sztucznej lewej komory serca, całkowicie sztucznego
serca, itp. [5]. Do wykonania tych elementów stosuje się dostępne handlowo
poliuretany, takie jak Pellethane® (por. 2.2.1.), Biomer, Cardiothane™, ChronoFlex®.
Parametry fizyczne wybranych elastomerów poliuretanowych o medycznym stopniu
czystości są przedstawione w Tabeli 1 [WIREs].
Tak istotne zastosowania TPU w tej dziedzinie nauki wynikają między innymi stąd, że
elastomery te wykazują stosunkowo dobrą hemokompatybilność. Wiąże się to
z obecnością równowagi hydrofilowo-hydrofobowej na ich powierzchni, która jest
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zachowana dzięki separacji fazowej sztywnych segmentów uretanowych oraz giętkich
domen polieterowych bądź poliestrowych. Prowadzono wiele badań nad poprawą ich
atrombogenności [6]. Ponadto, poprzez dobór rodzaju i stosunku ilościowego
reagentów możliwym jest uzyskanie produktów o odpowiednim module Younga oraz
twardości. Proces wytwarzania elastomerów uretanowych nie wymaga stosowania
wielu modyfikatorów, co jest niewątpliwie zaletą przy zastosowaniach biomedycznych
[7]. Jednakże, jedną z głównych wad związanych z długoterminowym zastosowaniem
TPU jest niska biostabilność, spowodowana przez podatność na degradację in vivo
[8,9]. Proces ten, zachodząc w wyniku utleniania, hydrolizy kwasowej i enzymatycznej,
prowadzi do utraty właściwości mechanicznej wywołując pęknięcia materiału [10].
Badania prowadzone przez El Fray dowodzą, że materiały uretanowe stosowane
obecnie na elementy sztucznego serca, wykazują duże pełzanie podczas
długoterminowych testów zmęczeniowych [11 – 13].
Tabela 1. Parametry fizyczne wybranych elastomerów poliuretanowych
Nazwa handlowa

Twardość
o
[ Shore’a]

σ @ 100%
[MPa]

σ @ 300%
[MPa]

σr
[Pa]

ε[%]

σf
[MPa]

BioSpan®

70A

-

-

41

850

-

Elasthane

55D

15

33,7

54,11

382

6,16

Bionate

55D

17,01

48,01

60,55

365

2,07

Elast-Eon™ 2-852

55D

13

23

25

300

-

Cardiothane-51®

72

-

-

43

580

-

Pellethane™ 2363-80A

77-84A

6,07

12,1

35,9

550

-

Pellethane™ 2363-55D

51-59D

17,2

29,5

47,5

390

-

Tecoflex® EG-85A

77A

4,14

9,65

42,75

550

-

Tecoflex® EG- 65D

60 D

15,17

41,37

57,23

360

-

Tecoflec® EG-60D

51D

12,41

38,61

57,23

360

-

Thoratec® BPS-215

75A

10,3

-

38

700

-

Thoratec® BPS-105

70A

4,1

-

35

870

-

Biothane®

44D

12

-

18

136

-

Chronothane™

80A

5,86

1,21

35,2

550

-

ChronoFlex®

55D

20

-

57,9

325

-

σ@100% - naprężenie przy 100% odkształcenia, σ@300% - naprężenie przy 300% odkształcenia,
σr – naprżęnie przy zerwaniu, ε – odkształcenie przy zerwaniu, σf – naprężenie przy zginaniu.
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Kolejną poważną wadą TPU, będącą przeszkodą w długoterminowym zastosowaniu,
jest ich kalcyfikacja [14 – 16]. Jest to proces polegający na odkładaniu się złogów soli
wapniowych, który skutkuje utratą elastyczności powodując uszkodzenie mechaniczne
i degradację materiału. Badania ujawniły, że biomedyczne poliuretany, takie jak
Pellethane®, Biomer oraz Mirathane ulegają kalcyfikacji zarówno in vitro, jak i in vivo
[17, 18]. Wyżej wymienione problemy związane ze stosowaniem materiałów
poliuretanowych, jak również dodatkowo różnice we właściwościach produktu,
w kolejnych partiach produkcyjnych, skłoniły do poszukiwania nowych materiałów,
pozwalających uniknąć wyżej wymienionych problemów.
Jako alternatywę dla poliuretanów, zaproponowano materiały z grupy poliestrów,
które ze względu na swoją blokową budowę również charakteryzują się mikroseparacją
fazową, a proces ich syntezy umożliwia kontrolowanie właściwości fizyko-chemicznych
oraz mechanicznych w szerokim zakresie wartości. Właściwości otrzymanych
materiałów omówiono w kolejnych podrozdziałach.

2. Synteza i charakterystyka budowy chemicznej nowych materiałów
polimerowych
Nową grupą materiałów o podobnej do poliuretanów mikroheterofazowej strukturze
i właściwościach elastotermoplastycznych są multiblokowe poliestry (PED)
otrzymywane na drodze dwuetapowej syntezy transestryfikacji i polikondensacji
w stopie. Transestryfikacja tereftalanu dimetylu (DMT) za pomocą 1,2-etanodiolu
zachodzi w stopie, w obecności katalizatora Zn(Ac)2 i gazu obojętnego N2, w czasie
podgrzewania mieszaniny reakcyjnej i przy oddestylowywaniu metanolu. Reakcję
kończy się po odebraniu 95% teoretycznej ilości alkoholu. Następnie do produktu
reakcji, który stanowi oligo(tereftalan etylenu)(PET) dodaje się dimer kwasu
tłuszczowego (DLA), Pripol 1009, Croda. Polikondensację prowadzi się w temperaturze
od 260°C do 265°C, w czasie dwóch godzin, pod ciśnieniem 0.4-0.2 mmHg przy
intensywnym mieszaniu i w obecności katalizatora polikondensacji jakim jest Sb2O3. Do
otrzymywania polimerów nie stosuje się stabilizatorów termicznych (stabilizatory
termiczne stosowane w procesach polikondensacji wysokotemperaturowej są z natury
toksyczne, a to mogłoby wręcz eliminować wytworzony materiał z potencjalnego
zastosowania w medycynie). Otrzymany produkt chłodzi się i pod ciśnieniem
ok. 0.4 MPa wytłacza w postaci żyłki, którą następnie granuluje się.
Założoną budowę chemiczną i skład (wyrażony poprzez wagowy udział segmentów
sztywnych i giętkich) otrzymanych polimerów przestawiono na schemacie poniżej
i w Tabeli 2.
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segment gietki

W celu określenia budowy chemicznej zsyntezowanych polimerów przeprowadzono
analizę spektroskopową metodą rezonansu magnetycznego jąder atomowych wodoru
1
13
H i węgla C.
1

13

Rysunki 1. – 2. przedstawiają widma H NMR oraz C NMR polimerów zawierających
30%wag. segmentów sztywnych poli(tereftalanu etylenu).

1

Rys. 1. Widmo H NMR materiału zawierającego 30% wag. segmentów sztywnych.
1

Jak widać na Rys. 1 (widmo H NMR), wyraźny pik przy 8,11 ppm to sygnał pochodzący
od czterech protonów w para-dipodstawionym pierścieniu aromatycznym. Położenie
i kształt sygnału sugerują symetryczne podstawienie takimi samymi grupami silnie
polarnymi. W analizowanym układzie sygnał przypisać należy protonom reszty
tereftalanowej. Odpowiedni pik w widmie węglowym (Rys. 2) znajduje się przy 130
ppm. Grupa czterech sygnałów od 4,27 do 4,70 ppm w widmie protonowym pochodzi
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od protonów przy węglu α w stosunku do heteroatomu. W omawianym układzie są to
sygnały pochodzące od metylenowych protonów reszt glikolu etylenowego,
związanych w różny sposób.
Tabela 2. Wykaz multiblokowych poliestrów PET-DLA (oznaczanych również jako PED)
o zmiennym udziale segmentów
Oznaczenie

Segmenty sztywne
[%wag.]

Segmenty giętkie
[%wag.]

1

PED30

30

70

2

PED40

40

60

3

PED50

50

50

4

PED55

55

45

5

PED60

60

40

13

Rys. 2. Widmo C NMR materiału zawierającego 30% wag. segmentów sztywnych.
Analogiczna grupa sygnałów jest obecna w widmie węglowym w zakresie 61,75 do
1
63,24 ppm. Pozostałe sygnały pochodzą od segmentu giętkiego. Tryplet w widmie H
przy 2,33 ppm wskazuje na obecność protonów α w stosunku do wiązania
C-heteroatom, sprzężonych z grupą metylenową. W rozpatrywanej strukturze są to
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metylenowe protony α przy wiązaniu karbonylowym w estrze kwasu dilinoleinowego,
1
a ów węgiel α daje pik przy 34,12 ppm. Sygnały przy około 2,50 ppm (widmo H, Rys. 1)
13
oraz 37,15 ppm (widmo C, Rys. 2) to najprawdopodobniej manifestacja protonu
1
metinowego, natomiast grupa silnych sygnałów poniżej 2 ppm (widmo H) i poniżej
13
33 ppm (widmo C) pochodzi od długiego alifatycznego łańcucha reszty kwasu
dilinoleinowego.
W podobny sposób przeanalizowano budowę chemiczną kopolimerów o wyższym
udziale segmentów sztywnych i zidentyfikowano oczekiwane ugrupowania
potwierdzające założoną budowę multiblokowych kopolimerów. W celu weryfikacji
składu
ilościowego
(udziału
segmentów
sztywnych
i
giętkich
w makrocząsteczce) wyliczono stopień polikondensacji segmentów sztywnych oraz
1
składu wagowego na podstawie widm H-NMR, a wyliczone wartości przedstawiono
w Tabeli 3.
Tabela 3. Stopnie polikondensacji, wagowa zawartość segmentów sztywnych w
1
otrzymanych materiałach, wyliczone z widm H NMR oraz względna intensywność
sygnałów od protonów α–karbonylowych w segmentach giętkich i sztywnych.
Oznaczenie

I2,33

I8,11

DP

%H

Założona %H

PED30

0,83

1,02

1,23

28,1%

30

PED40

0,54

1,02

1,89

38,0%

40

PED50

0,37

1,02

2,76

47,2%

50

PED55

0,31

1,02

3,29

51,6%

55

PED60

0,25

1,03

4,12

57,2%

60

Przeprowadzona analiza NMR wskazuje, że wytworzone materiały charakteryzowały
się niższym od założonego udziałem wagowym segmentów sztywnych. Należy
nadmienić, że zastosowana do otrzymywania polimerów reakcja polikondensacji jest
reakcją równowagową, prowadzoną w stopie z usuwaniem produktu
małocząsteczkowego ze środowiska reakcji i nawet niewielkie odstępstwa od składu
stechiometrycznego monomerów mogą skutkować zmniejszeniem stopnia
przereagowania grup funkcyjnych. Zaobserwowane odstępstwa mogą być też
następstwem niezbyt dobrej rozpuszczalności zsyntezowanych polimerów
w zastosowanym rozpuszczalniku, tj. deuterowanym chloroformie stosowanym do
analizy metodą NMR.
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Rys. 3. Spektrogramy ATR FT-IR materiałów poliestrowych o zmiennym udziale
segmentów sztywnych.
Analizę budowy chemicznej otrzymanych materiałów poliestrowych przeprowadzono
stosując metodę spektroskopii w podczerwieni z transformacją fourierowską,
a spektrogramy przedstawiono na Rys 3. Analiza intensywności pików poszczególnych
widm polimerów różniących się zawartością segmentów pozwala stwierdzić, że ulega
ona zwiększeniu wraz w rosnącym udziałem segmentów sztywnych. Widma IR
poszczególnych polimerów wykazują zasadniczo podobny charakter, co świadczy o
prawidłowym (zgodnym z oczekiwaniami) przebiegiem syntez w kierunku utworzenia
spodziewanych produktów (tj, multiblokowych poliestrów). Stwierdzono, że badane
materiały zawierają długie łańcuchy alifatyczne i para-podstawione pierścienie
aromatyczne oraz ugrupowania estrowe sprzężone zarówno z grupami arylowymi jak
i alkilowymi, w których jednostka alkoholowa ma charakter alifatyczny.

3. Ocena właściwości mechanicznych
Jedną z ważnych użytkowych właściwości polimerów do zastosowań medycznych jest
ich twardość i wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie. Twardość otrzymanych
polimerów oznaczono na aparacie Zwick 3117 w skali Shore’a D i wg PN-ISO 868 (po 15
sekundach). Wyniki zebrano w Tabeli 4 i porównano z poliuretanowymi materiałami
odniesienia: Chronoflex AR, Chronothane 55D i Pellethane 2363-55 DE.

254

Nowe elastomerowe biomateriały dla systemów wspomagania pracy serca

Otrzymane polimery charakteryzują się niższymi wartościami twardości od
referencyjnych poliuretanów. Biorąc pod uwagę budowę chemiczną segmentów
sztywnych (sekwencje jak w PET), materiał zawierający 60% s. szt. poddano
wygrzewaniu w 60ºC przez 144 h. Ponowny pomiar twardości wykazał, że proces
wygrzewania stanowi bardzo ważny zabieg technologiczny, podczas którego dochodzi
do stabilizacji struktury, co znalazło bardzo wyraźne odzwierciedlenie we wzroście
twardości. Dlatego też kolejnym badaniom poddano próbki kondycjonowane w w/w
warunkach.
Tabela 4. Porównanie twardości multiblokowych poliestrów i poliuretanowych
materiałów odniesienia
Lp.

Materiał

1.

Chronoflex AR

Skład
PET/DLA

Twardość (1sec)
[˚Sh D]

Twardość (15sec)
[˚Sh D]

75 A

2.

30/70

20 (75 A)

18 (74 A)

3.

40/60

33

28

4.

50/50

43

38

5.

55/45

44

40

6.

60/40

49

45 (52*)

7.

Chronothane 55D

55

50

8.

Pellethane 2363-55 DE

53

48

* twardość zmierzona dla materiału wygrzewanego przez 144 h w 60ºC.

Badania twardości wskazały również, że pod względem twardości, dwa
z wytworzonych polimerów są najbardziej zbliżone do komercyjnych poliuretanów,
a więc polimery o udziale 30% s. szt. (odpowiednik poliuretanu Chronoflex AR)
i 60% s. szt. (odpowiednik Chronothane 55D).
Badania właściwości mechanicznych przy rozciąganiu (PN-EN ISO 527-1:1998,
Instron 3366, szybkość rozciągania 100 mm/min) przedstawiono w postaci krzywych
naprężenie-odkształcenie na Rys. 4, a liczbowe wartości naprężenia przy zerwaniu,
wydłużenia przy zerwaniu i modułów zebrano w Tabeli 5. Stwierdzono, że kopolimery
PET-DLA charakteryzują się niższymi wartościami naprężenia przy zerwaniu
w porównaniu do komercyjnie dostępnych poliuretanów, natomiast ich elastyczność
(odkształcenie przy zerwaniu) jest wyższe o ok. 100-200%. Pomimo niższych wartości
naprężenia przy zerwaniu, nowy kopoliester multiblokowy PED60 zawierający 60%
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segmentów sztywnych wykazuje porównywalny do Pellethane 2363-55 DE moduł przy
50% odkształcenia.

Rys. 4. Krzywe naprężenie-odkształcenie kopoliestrów PET-DLA i poliuretanowych
materiałów odniesienia.
Tabela 5. Wyniki badań przy statycznym rozciąganiu
Odkształcenie przy gr.
plast.
[%]

Naprężenie przy
zerwaniu
[MPa]

Odkształcenie przy
zerwaniu
[%]

Moduł
przy 50%
odkształcenia
[MPa]

Lp.

Materiał

Naprężenie
przy gr.
plast.
[MPa]

1

Chr 55 D

-

-

35,6 ± 5,6

420 ± 40

32,5 ± 0,3

2

2363-55 DE

-

-

54,3 ± 3,2

436 ± 27

26,7 ± 0,2

3

PED40

-

-

10,7 ± 0,7

526 ± 70

9,8 ± 0,2

4

PED50

-

-

22,6 ± 4,8

508 ± 53

18,9 ± 0,3

5

PED55

8,9 ± 0,1

65,0 ± 2,2

27,2 ± 0,9

583 ± 28

16,9 ± 0,2

6

PED60

12,6 ± 0,5

45,6 ± 1,4

24,1 ± 2,9

567 ± 42

25,1 ± 0,9
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4. Modyfikacja kopolimerów PET-DLA materiałami węglowymi
Materiały węglowe w postaci nanocząstek lub nanorurek charakteryzują się
nadzwyczajnymi właściwościami wytrzymałościowymi, elektrycznymi oraz cieplnymi
[19,20]. Ze względu na chemiczną obojętność, węgiel pirolityczny jest wykorzystywany
w syntezie materiałów przeznaczonych na sztuczne zastawki sercowe, rozruszniki,
a także protezy ręki [21]. Co więcej, jest również stosowany w celu zmniejszenia
stopnia trombogenności w elementach protez serca [22], dlatego oczekuje się, że
dodatek nanocząstek węglowych do kopolimerów PED wpłynie pozytywnie nie tylko na
ich parametry fizyczne i mechaniczne, ale również na hemokompatybilność.
Spośród kopolimerów PED o zmiennym udziale segmentów sztywnych i giętkich,
wytypowano poliestry o udziale 60% i 30% wag. segmentów sztywnych (materiały
o twardości porównywalnej z dostępnymi komercyjnie poliuretanami typu
Chronathane i Chronoflex). Jako materiał węglowy zastosowano amorficzny węgiel
o wielkości ziaren 30 nm (Sigma-Aldrich). Nanomateriał węglowy wprowadzono do
osnowy polimerowej in situ w trakcie syntezy polimerów. Syntezę przeprowadzono wg
klasycznej polikondensacji stopowej biegnącej w dwu etapach: transestryfikacji
i polikondensacji. W pierwszym etapie poddano reakcji transestryfikacji tereftalan
dimetylu (DMT) nadmiarem glikolu etylenowego (GE) w obecności Zn(Ac)2, w zakresie
temperatur 150-180°C pod ciśnieniem atmosferycznym i przy przepływie azotu.
Metanol odbierano jako produkt uboczny.
W międzyczasie nanocząstki węgla (Sigma Aldrich, d=20 nm) dokładnie dyspergowano
w ciekłym monomerze, tj. dimeryzowanym kwasie tłuszczowym (DLA) poprzez
ultrasonifikację i działanie mieszadła wysokoobrotowego. Zabieg ten miał za zadanie
rozbicie aglomeratów nanonapełniacza. Kiedy stopień konwersji (określany na
podstawie wydzielonego metanolu w stechiometrii względem DMT) w pierwszym
etapie był bliski 1, dodawano nanocząstki węgla zdyspergowane w DLA. Następnie
dodano Sb2O3 (1,3% roztwór w GE), ciśnienie stopniowo obniżano do wartości
podciśnienia ok. 0 mbar. Polikondensację stopową przeprowadzono pod obniżonym
ciśnieniem i w zakresie temperatur 250 - 270°C. Reakcję prowadzono około 250-290
min, aż do osiągnięcia pożądanej lepkości stopu. Po zakończeniu prowadzenia procesu
oraz schłodzeniu mieszaniny reakcyjnej do ok. 190 – 200°C, wsad wylewano na blachę
i tak otrzymany polimer granulowano.
Wytworzone nanomateriały charakteryzowały się znacznie gorszą rozpuszczalnością
w rozpuszczalniku stosowanym do analizy NMR, co znacznie utrudniło analizę budowy
chemicznej. Przykładowe widma protonowe i węglowe nanomateriału zawierającego
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0.2% wag. nanoproszku węglowego i 60% wag. segmentów sztywnych przedstawiają
Rys. 5 i 6.

1

Rys. 5. Widmo H NMR materiału zawierającego 60% wag. segmentów sztywnych
i 0.2%wag. nanoproszku węglowego (CN).

13

Rys. 6. Widmo C NMR materiału zawierającego 60% wag. segmentów sztywnych
i 0.2%wag. nanoproszku węglowego (CN).
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Przeprowadzone badania i wykonane na ich podstawie obliczenia wskazują na większe
odstępstwa od założonego udziału segmentów sztywnych (60%), bo wyniosły tylko
54,6% (I 2,33=0.27, I 8,11=1, DP=3,7). Powodem tych różnic (w odniesieniu do
niemodyfikowanych polimerów) może być znacznie gorsza rozpuszczalność
w stosowanym do oznaczeń NMR rozpuszczalniku.
Materiały o rozmiarach nanometrycznych wpływają w znacznym stopniu na strukturę
i morfologię nanokompozytów wytworzonych z ich udziałem. Analizę zmian
właściwości termicznych w zależności od ilości nanocząstek węgla wprowadzonych do
matrycy polimeru przedstawiono na termogramach DSC na rys. 7. Analiza
termogramów II cyklu ogrzewania (przeprowadzona w typowej dla elastomerów
procedurze: grzanie (I)-chłodzenie-grzanie(II)) wskazała dwie wyraźnie zaznaczone
temperatury przemian fazowych: niskotemperaturowe zeszklenie fazy miękkiej
(amorficznej) oraz wysokotemperaturowe topnienie segmentów sztywnych. Jak wynika
z Rys. 7, polimer zawierający 60%wag. segmentów sztywnych wykazuje topnienie
w 212,6°C, natomiast temperatura zeszklenia obserwowana jest przy 24,7°C.
Wprowadzenie nanocząstek węgla powoduje przesunięcie temperatury topnienia
w kierunku wyższych temperatur.

Rys. 7 Zmiany temperatur topnienia nanokompozytów zawierających 60% wag.
segmentów sztywnych i zmienną ilość manometrycznego węgla. Gwiazdką (*)
oznaczono syntezy prowadzone przy podciśnieniu ok. 0.5 mbar.
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Zaobserwowano również, ze sposób prowadzenia procesu (oprócz dodatku
nanocząstek) ma również istotny wpływ na właściwości termiczne wytworzonych
nanokompozytów, gdyż materiały otrzymane przy podciśnieniu 0.5 mbar wykazywały
znacznie większe przesunięcie temperatury topnienia w kierunku wyższych temperatur
(do wartości 221-223°C) niż materiały zawierającą taką samą zawartość nanocząstek,
ale otrzymywane przy podciśnieniu wynoszącym ok. 0 mbar. Stwierdzono, że
zastosowanie większej ilości nanocząstek (0,6%wag.) wpływa znacząco na przesunięcie
temperatury zeszklenia w kierunku niższych wartości (do wartości -25- -27°C)
niezależnie od stosowanego podciśnienia.

Rys. 8 Zmiany temperatur topnienia nanokompozytów zawierających 30% wag.
segmentów sztywnych i zmienną ilość manometrycznego węgla.
Znacznie większy wpływ dodatku nanocząstek węgla na właściwości termiczne
zaobserwowano dla materiałów, w których jako matrycę zastosowano polimer
zawierający tylko 30%wag. segmentów sztywnych PET (Rys. 8). Polimer o tak niskiej
zawartości segmentów sztywnych charakteryzuje się również znacznie niższą
temperaturą topnienia (ok. 136°C), temperatura zeszklenia wynosi natomiast
ok. -20°C. Wprowadzenie już niewielkiej ilości nanocząstek węgla (0.2%wag.) powoduje
przesunięcie temp. topnienia do wartości ok. 160°C, natomiast temperatura zeszklenia
ulega obniżeniu do wartości ok. -30°C. Znacznie większe przesunięcie wartości
temperatury zeszklenia w stronę niższych temperatur można zaobserwować dla
materiału zawierającego 0.6%wag. nanocząstek, gdyż wartość Tg wynosi ok. -36°C.
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Endoterma topnienia jest natomiast bardzo szeroka i płaska, co znacznie utrudnia
wyznaczenie wartości temperatury topnienia: na postawie Rys. 8 można ja przypisać
wartości ok. 143°C. Przesunięcie temperatury topnienia w kierunku wyższych wartości,
wpływać może korzystnie na właściwości przetwórcze, ułatwiając kontrolę procesu
wtrysku.
Istotnym aspektem wprowadzenia nanocząstek do matrycy polimerowej jest uzyskanie
efektu poprawy właściwości mechanicznych. Jak wynika z Rys. 9 wprowadzenie do
polimeru o zawartości 30%wag. segmentów sztywnych niewielkiej ilości, bo tylko 0,2
i 0,6 %wag. nanocząstek węgla wpływa na bardzo wyraźną poprawę właściwości
mechanicznych. Jest to związane ze specyficznymi, w przypadku nanokompozytów,
oddziaływaniami napełniacz- matryca polimerowa, napełniacz-napełniacz [23]. Rodzaj
tych oddziaływań, jak i ich wpływ na właściwości nanokompozytów są silnie związane
z odpowiedni rozproszeniem nanocząstek w matrycy polimerowej.
Dla polimerów modyfikowanych 0,2%wag. nanocząstek węgla możemy zauważyć
imponujący, ponad trzykrotny wzrost wartości naprężenia przy zerwaniu (z 2,77 MPa
do 7,51 MPa) oraz prawie dwu i półkrotny wzrost odkształcenia przy zerwaniu
(z 220% do 530%). Wprowadzenie większej ilości nanocząstek węgla, tj. 0,6%wag. nie
prowadzi do tak wyraźnej poprawy właściwości, choć są one znacznie lepsze od
materiału wyjściowego.

Rys. 9 Krzywe naprężenie-odkształcenie dla materiałów zawierających 30% wag.
segmentów sztywnych i zmienny udział nanocząstek węgla.
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Rys. 10 Krzywe naprężenie-odkształcenie dla materiałów zawierających 60% wag.
segmentów sztywnych i zmienny udział nanocząstek węgla.
Analiza krzywych naprężenie-odkształcenie materiałów zawierających 60% segmentów
sztywnych PET i zmienny udział nanocząstek węgla (Rys. 10) wskazuje, że
wprowadzenie nanoczęstek do matrycy polimerowej jaką jest elastomer o stosunkowo
wysokim udziale segmentów sztywnych nie prowadzi do znaczącego podwyższenia
wytrzymałości lub odkształcenia przy zerwaniu, ale istotnie poprawia moduł Young’a
(zestawienie wartości podano w Tabeli 6).
Tabela 6 Wyniki badań przy statycznym rozciąganiu dla materiałów PED60
modyfikowanych nanocząstkami i materiału odniesienia
Odkształcenie
(wideo) przy
zerwaniu
[%]

Moduł (Automatyczny
Young’a)
[MPa]

Lp.

Materiał

Naprężenie do
zerwania
[MPa]

1.

PED 60%

33,7 ± 0,7

650 ± 7

8,3 ± 0,4

2.

PED60% 0,2%C

32,2 ± 1,9

525 ± 40

96,1± 5,1

3.

PED 60% 0,6C

36,2 ± 2,0

610 ± 90

129,2 ± 3,3

4.

Pellethane

40,2±1,5

490 ± 20

166,6±7,3
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Uzyskane wyniki są potwierdzeniem zmian w strukturze obserwowanych podczas
badań DSC, które wskazywały na największe zmiany właściwości termicznych właśnie
w przypadku polimerów zawierających niższy udział segmentów sztywnych
modyfikowanych
nanocząstkami.
Najbardziej
prawdopodobną
przyczyną
obserwowanych zmian we właściwościach termicznych i mechanicznych jest działanie
niewielkiej ilości nanocząstek (ok. 0.2%wag.) jako centrów nukleacji dla krystalizacji
sekwencji PET w kopolimerze.
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zastosowanie jako matrycy polimeru o niskim
udziale segmentów sztywnych (30% wag.) przyczynia się do poprawy naprężenia przy
zerwaniu o ponad 200%, a wydłużenia przy zerwaniu o 100%, podczas gdy
w przypadku zastosowania jako matrycy polimeru o wysokim udziale segmentów
sztywnych (60% wag.) przyczynia się do poprawy modułu Young’a o ponad 1000%
w porównaniu do materiałów nie zawierających nanocząstek. Materiał zawierający
nanocząstki o zawartości 0,6% wag. jest porównywalny do komercyjnie dostępnego
poliuretanu i w świetle tych wyników szczególnie interesujące powinny być wyniki
badań zmęczeniowych.

5. Ocena właściwości zmęczeniowych metodą mechanicznej pętli histerezy
Właściwości zmęczeniowe materiałów polimerowych o wysokich wartościach modułu
i dużej sztywności można oceniać na podstawie tzw. krzywych Woehlera, które
dostarczają informacji na temat zależności pomiędzy wartością naprężeń (S)
niszczących materiał a liczbą cykli (N) zmian obciążenia materiału. W przypadku
badania materiałów miękkich, elastycznych ta metoda jednak nie może być stosowana.
Dlatego, do badań polimerów elastomerowych zastosowano metodę pętli histerezy.
Zgodnie z normą ISO 4664:1998 (E) pętla histerezy jest zamkniętą krzywą,
przedstawiającą kolejne stany naprężenie-odkształcenie materiału podczas deformacji
cyklicznej. W celu otrzymania tej krzywej, zapisywane są sygnały odkształcenia oraz
naprężenia. Ze względu na lepkosprężyste zachowanie się materiału, jego tłumienie
powoduje przesunięcie fazowe pomiędzy dwoma sygnałami. To natomiast na wykresie
naprężenie-odkształcenie generuje pętlę histerezy, dzięki której można określić cztery
ważne parametry: energię zachowaną, energię straconą, tłumienie oraz pełzanie
dynamiczne.
Na podstawie pętli histerezy, która w przypadku materiałów lepkosprężystych (w tym
polimerowych) na kształt elipsoidy,
można uzyskać informacje o wartości
maksymalnego i minimalnego naprężenia. Krzywa środka naprężenia, σ mc(ε) jest
wyznaczona na podstawie funkcji wyższego naprężenia dla górnej krzywizny pętli σuc(ε)
oraz na podstawie funkcji niższego naprężenia, definiującej dolną krzywiznę pętli σ lc(ε)
(Rys. 11) [24].
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Rys. 11. Pętla histerezy wraz z oznaczonymi naprężeniami i odkształceniami [24].
Szczególnie istotny jest punkt przecięcia się środka krzywej oraz wartości średniego
naprężenia σm,

m 

u l
2

(1)

gdzie σu oznacza górne naprężenie, a σl – dolne naprężenie,
gdyż definiuje on odkształcenie główne, będące cechą charakterystyczną pełzania
materiału.
W każdym cyklu deformacji, podczas obciążania, materiał absorbuje energię, która nie
jest w pełni uwalniana podczas usuwania tego obciążenia – różnica ta wyznacza
energię straconą, WL. Energia ta jest rozproszona przez materiał w postaci
odkształcenia lepkosprężystego, tworzenia się pęknięć, ich wzrostu, a także poprzez
występowanie mechanizmów tarcia oraz nacisku. Odnosi się ona do pola pętli histerezy
obliczonego w odniesieniu do skali współrzędnych (Rys. 12 a).
 

WL    sin 

(2)

Natomiast energia zachowana podczas jednego cyklu w materiale określa energię
nagromadzoną (naprężeniową) WS, odpowiadającą polu powierzchni pomiędzy
obliczonym środkiem krzywej a punktami przecięcia wartości minimalnej naprężenia
do wartości maksymalnej (krzywą środka naprężenia a średnim naprężeniem)
(Rys. 12 b) [24].
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WS    cos 

(3)

Rys. 12. Definicja a) energii straconej WL,b) energii nagromadzonej WS [13].
W przypadku średniego naprężenia σm, energia nagromadzona, WS jest wyznaczana
z obszaru pomiędzy środkiem krzywej a prostą do krzywej σ=σm.
Istotną wielkością niezależną od obciążenia jest tłumienie materiału, Λ. Jak wynika
z charakterystyk energetycznych, jest to bardzo wrażliwy wskaźnik określający stopień
zniszczenia materiału. Dla materiałów nieliniowo lepkosprężystych tłumienie określa
się jako stosunek pomiędzy powierzchnią energii straconej oraz energii zachowanej:

WL

WS

 Nm mm 
 Nm mm 
3

3

(4)

Natomiast w przypadku materiałów liniowo lepkosprężystych wielkość ta może być
wyznaczona za pomocą kąta fazowego, δ pomiędzy przyłożoną sinusoidalnie siłą
i mierzoną deformacją kształtki:

   tan 

(5)

gdzie: Λ – tłumienie materiału, π - deformacja
W celu określenia zmian kształtu pętli histerezy stosuje się porównanie wartości
sztywności dla odpowiednio górnego, Eu i dolnego, El modułu:

Eu El  tan  u tan  l

(6)
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Wyliczenie ilorazu amplitudy naprężenia i odkształcenia pozwala na wyliczenie bardzo
ważnego parametru, jakim jest moduł dynamiczny, Edyn [25].

Edyn   u   l    u   l 

(7)

Rejestrując zatem zmiany powyższych wielkości możliwe jest opisanie całkowitego
zachowania się materiału podczas zmęczenia.
W celu oznaczenia właściwości zmęczeniowych metodą pętli histerezy, a zwłaszcza
odporności na dynamiczne pełzanie, zastosowano dwa testy:
 test stopniowo wzrastającego obciążenia (SILT) (test wstępny),
 test pojedynczego obciążenia (SLT)(test dynamicznego pełzania).

5.1. Metoda stopniowo narastających obciążeń (SILT)
Metoda polega na tym, że dynamiczne (sinusoidalne) obciążenie jest przykładane przez
określoną liczbę cykli, a następnie podnoszone na kolejny poziom obciążenia przez tę
samą liczbie cykli [25]. Maksymalna wartość obciążania odpowiada procentowej
wartości wytrzymałości przy zerwaniu (%UTS odczytany z krzywych na Rys. 9)
w zakresie od 5 do 50% wytrzymałości na rozciąganie przy wzroście co 5% [25-28].
Model obciążania zaprezentowano na Rys.13.

Rys. 13. Schemat obciążania kształtki podczas badania metodą SILT [25].
W każdym kroku, próbka jest obciążana sinusoidalnie (dynamicznie) przez określoną
wcześniej liczbę cykli, a pomiędzy kolejnymi etapami stosuje się przerwę 100 cykli, aby
kontroler osiągnął kolejny, wyższy poziom obciążenia. Obciążenie jest zadawane przy
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niskiej częstotliwości, tj. w zakresie 1-4 Hz, która jest częstotliwością fizjologiczną oraz
zapobiega histeretycznemu nagrzewaniu próbki na jej powierzchni [29]. W zależności
od poziomu naprężenia stosuje się różną częstotliwość cyklicznego obciążania, aby
zredukować czas badania przy stałym stosunku naprężenia R=0,1 (R=σmin/σmax).
Procedura ta pozwala określić wartość granicznego obciążania, σ l oraz odkształcenie
zmęczeniowe, εF badanej kształtki i skorelować uzyskane wartości ze struktura
badanego materiału, a zwłaszcza z krystalicznością. Co więcej, dostarcza informacji
o zmianie maksymalnego naprężenia, σmax oraz maksymalnego odkształcenia, εmax
w funkcji liczby cykli N, dzięki czemu znany jest przebieg zmian wartości modułu
dynamicznego εdyn. Jeśli absolutna zmiana sztywności w zakresie jednego kroku
przekracza 5%, wtedy wartość obciążenia przypisana dla tego etapu zostaje
zastosowana w długoterminowym dynamicznym pełzaniu podczas testu pojedynczego
obciążenia (SLT) [25].
5.2. Test dynamicznego pełzania (SLT)
Ogólnie pełzaniem nazywa się powolne płynięcie materiału (odkształcanie) w czasie
przy stałym obciążeniu, σ. Przy przyłożeniu stałego obciążenia, w materiale zachodzi
natychmiastowe, odwracalne odkształcenie εa, po którym następuje opóźnione
odkształcenie sprężyste εb oraz płynięcie materiału εc składające się na pełzanie
absolutne materiału ∆ε (Rys. 14).

Rys. 14. Wykres schematyczny przedstawiający krzywą pełzania [25].
W przypadku, gdy obciążenie jest przykładane sinusoidalnie, wzrost odkształcenia
w czasie określany jest jako „pełzanie dynamiczne”. Poziom stosowanego obciążenia
jest wyznaczany z testu krokowo wzrastającego obciążenia (SILT) opierając się na
absolutnej zmianie modułu dynamicznego, i znajduje się on w zakresie, dla którego nie
powinno występować żadne odkształcenie.
Obciążenie to jest zadawane przez
określoną liczbę cykli przy danej częstotliwości i stałej amplitudzie R=0,1 [25,29].
Niezwykle istotnym czynnikiem, wpływającym na wyniki badania jest temperatura
otoczenia, która powinna być jednakowa podczas prowadzenia doświadczenia.
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Badanie SLT pozwala określić wiele istotnych parametrów, dzięki którym można opisać
zachowanie materiału podczas pełzania. Należy do nich przede wszystkim pełzanie
dynamiczne εd, pełzanie absolutne ∆ε, tłumienie materiału, a także moduł dynamiczny
Edyn. Wartość tych wielkości jest zależna od wielu czynników, takich jak ruchliwość
segmentów łańcucha w polimerze, krystaliczność, ale również obecność wiązań
drugorzędowych [30].
Obserwując przemieszczenie, zmianę kształtu oraz obszar pętli histerezy można
uzyskać cenne dane, takie jak ilość energii nagromadzonej i straconej przez próbkę.
Charakterystykę właściwości zmęczeniowych elastomerów termoplastycznych PET/DLA
oraz materiału odniesienia, tj. medycznego poliuretanu Chronothane o twardości
Shore’a D równej 55 przeprowadzono na pulsatorze elektromagnetycznym Instron
ElectroPuls(TM) E 3000 High wyposażony w głowicę 250 N. Do badań wykorzystano
próbki o geometrii jak w badaniach wytrzymałościowych statycznych (wiosełka
o grubości 2 mm i szerokości 4 mm). Wartości obciążeń do testów dynamicznego
pełzania (SLT) wyznaczono na podstawie testu SILT (Rys. 13).
W każdym kroku próbka była obciążana dynamicznie przez określoną wcześniej liczbę
cykli (1000). Pomiędzy kolejnymi etapami stosowano przerwę 100 cykli, aby kontroler
osiągnął wyższy poziom obciążenia.
Obciążenie było zadawane przy niskiej częstotliwości, w zakresie 1-4 Hz, która jest
częstotliwością fizjologiczną oraz zapobiega histeretycznemu nagrzewaniu próbki na jej
powierzchni. W zależności od poziomu naprężenia stosuje się różną częstotliwość
cyklicznego obciążania, aby zredukować czas badania:
 dla poziomu 5, 10 i 15% UTS – 4Hz,
 dla poziomu 20, 25 i 30% UTS – 3Hz,
 dla poziomu 35 i 40% UTS – 2Hz,
 dla poziomu 45 i 50% UTS – 1Hz.
Podczas całego badania współczynnik asymetrii cyklu R (R=σ min/σmax ) był stały i wynosił
R=0,1. Korzystając z następujących wzorów można wyznaczyć amplitudę obciążenia dla
każdego poziomu obciążania:
współczynnik asymetrii cyklu R:

R
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średnie naprężenie cyklu:

m 

( max   min)
2

a 

( max   min)
2

amplituda naprężenia:

Test SLT przeprowadzono przy stałej wartości współczynnika asymetryczności cyklu,
R=0.1 wskazującym jednocześnie, że sinusoidalne oscylacje były powtarzane przy
rozciąganiu. Wartość obciążenia dla każdego z badanych materiałów została
wyznaczona na podstawie absolutnej zmiany modułu dynamicznego (poniżej 5%
w obrębie pojedynczego schodka).
Stosując procedurę prowadzenia testu SILT, wyznaczono moduły dynamiczne, E dyn
w funkcji względnej wartości maksymalnych naprężeń przedstawiono na Rys. 15.

Rys. 15 Zmiany modułu dynamicznego w funkcji względnej wartości naprężeń UTS
Jak wynika z Rys. 15, wprowadzenie nanocząstek węglowych podwyższa wartości
modułu dynamicznego w porównaniu do materiału poliestrowego nie zawierającego
nano-dodatków. Co istotniejsze, spadek modułu przy 15% względnej wartości UTS jest
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znacznie mniejszy dla materiałów zawierających nanocząstki niż
wyjściowego, co wskazuje na lepszą stabilność nanomateriałów.

materiału

Rys. 16 Krzywe dynamicznego pełzania. Liczba cykli: 100 000, wartości obciążeń
zaznaczono dla każdego badanego materiału, częstotliwość 1,33 Hz, temp. 24°C.

Rys. 17 Pętle histerezy badanych materiałów przy cyklu nr 50 000.częstotliwośc 1.33 Hz
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Przyjmując za kryterium spadek modułu w obrębie jednego poziomu do 5%,
wyznaczono wartości obciążeń, przy których testowano materiały przez 100 000 cykli
odkształceń podczas testu dynamicznego pełzania (SLT) przy częstotliwości 1,33 Hz
(fizjologiczna częstotliwość bicia serca). Uzyskane w ten sposób krzywe dynamicznego
pełzania zestawiono na Rys. 16, porównując wyniki z komercyjnie dostępnym
poliuretanem. Porównano również kształt pętli histerezy dla badanych próbek przy
cyklu nr 50 000 (Rys. 17).
Znacznie większe różnice w niestabilności struktury pod wpływem nie tylko
przyłożonego obciążania ale również podwyższonej temperatury, tj. 37°C i środowiska
symulowanego płynu fizjologicznego, stwierdzono podczas długoterminowego badania
próbek przy 1 mln cykli. Odkształcenie komercyjnego PU wyniosło ponad 300%
(Rys. 18), podczas gdy dla poliestrowego nanokompozytu była to wartość ok. 12%
(Rys. 19).

Rys. 18 Krzywe dynamicznego pełzania dla PU. Liczba cykli: 1 000 000, wartość
obciążenia zaznaczono nad krzywą, częstotliwość 1,33 Hz, temp. 37°C, środowisko SBF.
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Rys. 19 Krzywe dynamicznego pełzania nanokompozytu poliestrowego zawierającego
0.6% nanoproszku węgla. Liczba cykli: 1 000 000, wartość obciążenia zaznaczono nad
krzywą, częstotliwość 1,33 Hz, temp. 37°C, środowisko SBF.
„Pełzanie dynamiczne” zależy nie tylko od ruchliwości fragmentów łańcucha
makrocząsteczki i krystaliczności, ale również od obecności wiązań drugorzędowych
[31]. Kopolimer multiblokowy zawierający dimeryzowany kwas tłuszczowy
w segmentach giętkich i wykazujący mikroseparację fazową nanostruktury
charakteryzuje się małą wartością natychmiastowego odkształcenia elastycznego
i małą wartość pełzania po 100 000 cykli. Kopolimery PED zawierające nanocząstki
węglowe wykazują nieznaczną poprawę odporności na pełzanie, natomiast wszystkie
kopolimery poliestrowe są bardziej odporne na pełzanie w porównaniu do kopolimeru
poliuretanowego (generalnie, poliuretany wykazują dobrą odporność na płynięcie pod
obciążeniem dzięki obecności wiązań wodorowych stabilizujących strukturę). Słabszą
odporność na pełzanie dynamiczne (pod wpływem cyklicznie przykładanego
obciążenia) można interpretować zgodnie z sugestią Takahary [29], iż podczas
cyklicznych odkształceń następuje destrukcja twardych domen i/lub wymieszanie
segmentów sztywnych i giętkich. Badany poliuretan wykazuje również znacznie
większe pole powierzchni pętli (Rys. 17) co świadczy o dużym rozpraszaniu energii
(wysokim tłumieniu).

6. Badania biozgodności i hemokompatybilności in vitro
W celu określenia przydatności nowych elastomerów do zastosowań medycznych
przeprowadzono badania biozgodności i hemokompatybilności in vitro. Do testów
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wytypowano materiały (Tabela 7) różniące się zawartością segmentów sztywnych,
i tym samym twardością oraz ilością i rodzajem nanomateriałów węglowych (dla celów
porównawczych wykonano również nanokompozyty zawierające nanorurki węglowe).
Tabela 7. Zestawienie materiałów poddanych testom biozgodności i
hemokompatybilności in vitro
Symbol

Opis

S-1

PET-DLA 60% s. szt.

S-2

PET-DLA 60% + 0.2% CNP (nanoproszek węglowy)

S-3

PET-DLA 30% s. szt

S-4

PET-DLA 30% + 0.2% CNP (nanoproszek węglowy)

S-5

PET/DLA 30% + 0,6% CNP (nanoproszek węglowy)

S-6

PET-DLA 30% + 0.2% HP (Baytubes C150 HP)

S-7

PET/DLA 30% + 0,2% P (Baytubes C 150P)

Materiały zawierające 60% s. sztywnych charakteryzowały się twardością ok. 52 ShD,
natomiast materiały zawierające 30% s. sztywnych charakteryzowały się twardością
ok. 28 ShD. Jako materiał porównawczy zastosowano poliuretany obecnie stosowane
do produkcji komór serca, a uzyskane wyniki zestawiono w Tabeli 8.
Analiza porównawcza wyników badań dla polimerów o podobnej twardości (poliestry
PED o zawartości 60% segmentów sztywnych i zawierające 0.2% wag. nanoproszku
węglowego o twardości 52 ShD oraz poliestry o zawartości 30% segmentów sztywnych
i zawierające nanoczastki oraz nanorurki węglowe o twardości 75 Sh A) oraz
poliuretan, PU, Chronothane 55, pozwoliła na kompleksową, choć wstępną ocenę
zachowania się nowych elastomerów w kontakcie z materiałem biologicznym.
Aby odnieść się do jakościowej oceny oddziaływania na granicy: elastomer-komórki,
przeprowadzono badania wartości kąta zwilżania. Jak wynika z Rys. 20, kopolimery PED
i PU charakteryzują się podobnymi właściwościami kąta zwilżania powierzchni
(obserwowane różnice mieszczą się w granicach błędu).
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Tabela 8. Wyniki testów biozgodności i hemokompatybilności
Symbol kod

skład

GLL

Kąt zwilżania

Adsorpcja białek

Adhezja płytek

Agregacja płytek

Aktywacja płytek

Kolonizacja
mikro-biolog.

Proliferacja
śródbłonka

S-1

G

60%

0,5436

105*; 102’ 97**

0,144 (0.008k)

2,19±0,56 (2,94k)

P2-12,6;

P3-71,2

FITC:891 (232k);
CD62/PE: 232 (174k)

82,2%

Wzrost o 30%

S-2

A

60%+0.2 CN

0,6713

112*; 106; 106**

0,025

0,29±0,45

P2-9,5;

P3-82,8

FITC:1267 (232k);
CD62/PE: 245 (174k)

87,2%

Wzrost o 64%

Chrono
thane
55D

-

-

-

103, 104

Brak danych

0,38 (3,22 k)

FITC: 32,20 (45,32k)
CD62/PE: 35,23 (17,31k)

209%

7,5%

S-3

F

30%

0,6253

98*; 95; 99**

0,632 (0.008k)

brak

P2-12,3;

P3-70,1

2193; 784

4,19%

Wzrost o 80%

S-4

C

30% +0.2 CN

0,5012

102*; 96; 100**

0,016

0,12±0.08

P2-12,3;

P3-70,1

2154; 652

70,4%

Spadek o 10%

S-5

B

30%+0.6 CN

0,4753

104*; 91; 101**

0,018

brak

P2-9,2;

P3-85,9

2216; 754

138%

PŁYWAŁA

0,016

0,31±0,08

P2-5,6d;

P3-92,6

2504; 685

126%

Spadek o 62%

0,013

0,28±0,03

P2-9,2;

P3-85,9

2287; 628

123%

Spadek o 13%

S-6

D

30%+0.2 HP

0,7053

98*; 91;
102**

S-7

E

30%+0.2 P

0,3546

107*; 92; 103**

R2-8,55
R7-93

* powierzchnia badana w testach biologicznych
** pow. po myciu w etanolu
k – kontrola AISI 316L
P2, R2 – agregaty płytkowe – wartość ok. 10 oznacza brak istotnego wpływu na spontaniczną agregację
P3, R7 – pytki prawidłowe, pojedyncze
d – obniżona spontaniczna agregacja;
FITC : przeciwciała znakowane FITC skierowane przeciw aktywnemu receptorowi dla fibrynogenu PAC-1;CD62/PE – przeciwciała PE selektywnie znakowane P (wartości
mediany)
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KĄT ZWILŻANIA - powierzchnia badana w testach biologicznych
105

120

112

102

98

104

107
98

100
80
60
40
20
0
60
60

60
+ 0,2 CNP

30

30
30
+ 0,2 CNP + 0,6 CNP

30
30
+ 0,2 HP + 0,2 P

Rys. 20. Porównanie wartości kata zwilżania powierzchni polimerów cieczą
(wodą destylowaną)

Rys. 21 Porównanie wartości adsorpcji białek na powierzchni polimerów
Badania adsorpcji białek osocza wykazały, że kopolimery PED i PU wykazują bardzo
wysoki poziom autofluorescencji co znacznie utrudniło (a w przypadku PU, wręcz
uniemożliwiło) pomiary. Jak wynika z Rys. 21, uzyskane wartości dla PED o zawartości
60% wag. s. sztywnych (PED 60) i o większej twardości wskazują, że wprowadzenie
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nanocząstek węgla (w ilości zaledwie 0.2%wag.) w znacznym stopniu obniża adsorpcję
białek. Uzyskane wartości dla miękkich PED 30 wykazują, że wprowadzenie
nanocząstek węgla (w ilości 0.2%wag. i 0.6%wag.) w znacznym stopniu obniża
adsorpcję białek w porównaniu do materiału nie zawierającego nanododatków
(próbka S-3).
Jak wynika z Rys. 22, liczba zaadherowanych płytek krwi w przypadku PED 60 nie
zawierającego nanocząstek jest porównywalna do wyników uzyskanych dla stali
medycznej; wprowadzenie nanocząstek skutkuje znaczącym (bo ponad
dziesięciokrotnym) obniżeniem liczby zaadherowanych płytek – wynik ten jest również
lepszy od wyniku uzyskanego dla PU. Miękkie PED 30 wykazują bardzo niską liczbę
zaadherowanych płytek, a w przypadku materiału wyjściowego, S-3 i zawierającego
0.6 %wag. nanoproszku węgla stwierdzono brak zaadherowanych płytek. We
wszystkich przypadkach wyniki te są lepsze od wyniku uzyskanego dla PU Chronothane
55.
Agregacja płytek w pełnej krwi z użyciem cytometru przepływowego wykazała, że
wszystkie trzy badane materiały o zbliżonej twardości 53-55 ShD (PED, PED+0.2%CN
i PU) nie mają znaczącego wpływu na właściwości agregacyjne płytek krwi (Rys. 23).
Badania agregacji płytek w pełnej krwi z użyciem cytometru przepływowego
w kontakcie z miękkimi polimerami PED 30 wykazały, że wszystkie miękkie materiały
PED nie mają znaczącego wpływu na właściwości agregacyjne płytek krwi, jeden z nich
tj. S-6 wykazuje obniżoną spontaniczną agregację.

Rys. 22 Porównanie wartości adhezji płytek krwi na powierzchni polimerów
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a)

b)
Rys. 23. Porównanie wartości agregacji płytek krwi po kontakcie z powierzchnią
polimerów: a) agregaty płytek, b) płytki prawidłowe
Badania wpływu testowanych materiałów na aktywację receptorów obecnych na
powierzchni płytek krwi (czyli na aktywację płytek pełnej krwi) spowodował
nieznaczne podwyższenie ekspresji zarówno receptora dla fibrynogenu, jak i dla
selektyny P w próbkach krwi poddanych kontaktowi z badanymi materiałami o wyższej
twardości, PED i PED+0.2% CN (Tabela 8). Nie zaobserwowano znaczących zmian
w ekspresji receptora dla fibrynogenu dla PU, natomiast materiał ten wpływał na
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zwiększenie ekspresji selektyny P, znanego markera aktywacji płytek (reakcji
uwalniania). Wartości mediany były ponad 2-krotnie wyższe w stosunku do kontroli.
Wykonane badania na polimerach o niższej twardości wykazały nieznaczne
podwyższenie ekspresji zarówno receptora dla fibrynogenu, jak i dla selektyny P
w próbkach krwi poddanych kontaktowi z badanymi materiałami.

Rys. 24 Porównanie podatności na kolonizację bakteriami E. Coli
powierzchni badanych polimerów

Rys. 25 Porównanie proliferacji komórek śródbłonka na powierzchni badanych
polimerów
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Poddając materiały ocenie podatności badanej powierzchni na kolonizację
drobnoustrojami stwierdzono, że twardsze materiały poliestrowe PED, PED+0.2%CN są
mniej podatne na kolonizację przez bakterie E.coli w porównaniu do materiału
kontrolnego, jakim jest stal medyczna 316L. PU jest natomiast materiałem silnie
podatnym na kolonizacje mikrobiologiczną (w testach stwierdzono dwukrotnie wyższą
zawartość bakterii na powierzchni badanych próbek niż na powierzchni polerowanej
stali medycznej) (Tab. 8 i Rys. 24). Miękki materiał poliestrowy PED (S-3) nie jest
podatny na kolonizację przez bakterie E.coli (tylko 4,19%). Polimer S-4 jest również
mniej podatny na kolonizacje drobnoustrojami w porównaniu do materiału
kontrolnego. Pozostałe polimery wykazują nieznaczną kolonizację mikrobiologiczną.
W badaniach proliferacji komórek śródbłonka na powierzchni twardszych materiałów
PED zaobserwowano ok. 30% wzrost proliferacji na próbce PED oraz 64% wzrost
proliferacji komórek na powierzchni PED+0.2%CN (Tab. 8 i Rys. 25). Badania PU
wykazały, że tylko pojedyncze komórki przykleiły się do podłoża (7,52%). Natomiast
w badaniach proliferacji komórek śródbłonka na powierzchni miękkiego materiału PED
zaobserwowano ok. 80% wzrost proliferacji komórek. W przypadku polimerów S-4, S-6
i S-7 zaobserwowano spadek proliferacji, a dla próbki S-5 badania nie udało się w ogóle
przeprowadzić. Biorąc pod uwagę trudności, jakie nastąpiły podczas badań (pływanie
próbki), badanie należałoby powtórzyć.

7. Wnioski
Zsyntezowano
serię
poli(alifatyczno/aromatycznych-estrów),
kopolimerów
o zmiennym udziale segmentów sztywnych budowanych przez sekwencje jak
w poli(tereftalanie etylenu)(PET) i segmentów giętkich zawierających dimer kwasu
tłuszczowego – kw. linoleinowego (DLA). Udział segmentów sztywnych do giętkich
wynosił od 30:70 do 60:40. Zaplanowane udziały wagowe segmentów pozwoliły na
wytworzenie transparentnych materiałów polimerowych. Na podstawie analiz NMR
i ATR FT-IR stwierdzono obecność ugrupowań charakterystycznych dla zakładanej
1
budowy chemicznej, jednak jak stwierdzono na podstawie obliczeń z widm H NMR,
udziały wagowe segmentów sztywnych były nieco niższe od założonych na etapie
obliczeń wsadu monomerów do syntezy. Na podstawie wyników analizy termicznej,
tj. różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) ustalono, że wytworzone polimery
wykazują charakterystyczną dla elastomerów termoplastycznych budowę segmentową
objawiającą się występowaniem niskotemperaturowego obszaru zeszklenia (T g) fazy
amorficznej i wysokotemperaturowego obszaru topnienia (Tm) fazy krystalicznej.
Analiza właściwości mechanicznych, w tym twardości wykazała, że polimery
o skrajnych udziałach segmentów sztywnych, tj. 30 i 60% wag. wykazują wartości
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twardości zbliżone do komercyjnie dostępnych poliuretanów typu Chronoflex AR
(75 Sh A) i Chronothane 55D (55 Sh D). Właściwości mechaniczne poliestrów okazały
się być niższe od właściwości poliuretanów. Wykonanie badań zmęczeniowych
z wykorzystaniem metody mechanicznej pętli histerezy pokazały, że w warunkach
cyklicznych odkształceń wytworzone poliestry są jednak bardziej stabilne wykazując
znacznie mniejsze pełzanie w porównaniu do poliuretanu. Przeprowadzone badania
biozgodności i hemokompatybilności wykazały, że badane poliestry (o najniższej
i najwyższej twardości) są stosunkowo odporne na kolonizację mikrobiologiczną,
natomiast polimer o udziale 30% wag. s. sztywnych odznaczał się bardzo wysoką
cytokompatybilnością (proliferacja komórek śródbłonka wyniosła 80%).
W celu poprawy właściwości mechanicznych, w tym zmęczeniowych, i biologicznych
wytworzono materiały polimerowe modyfikowane nanocząstkami węgla (30 nm).
Modyfikacji poddano materiały o zawartości 30 i 60% wag. segmentów sztywnych. Dla
nanokompozytów wytworzonych metodą in situ podczas polikondensacji
przeprowadzono badania oceny właściwości fiyzko-chemicznych, termicznych
i mechanicznych. Analiza wyników właściwości mechanicznych podczas próby
statycznego rozciągania pokazała, że wpływ nanocząstek (przy bardzo małych ilościach,
bo 0,2 i 0,6% wag.) na zmiany właściwości mechanicznych zależy przede wszystkim od
zawartości segmentów sztywnych i giętkich (tj. udziału fazy twardej i miękkiej)
w polimerze, gdyż w przypadku polimerów o niskim udziale s. sztywnych, obecność
nanocząstek poprawia aż o 200% naprężenie przy zerwaniu i wydłużenie przy
zerwaniu, natomiast wartość modułu Young’a spada o ok. 100%.
Zupełnie inny charakter zmian właściwości mechanicznych obserwowano dla
polimerów zawierających 60% wag. s. sztywnych: tu nanocząstki (wraz z rosnącym ich
udziałem) wpływały bardzo wyraźnie na moduł Young’a (wzrost wartości o ponad
1000%), nieznacznie na naprężenie przy zerwaniu (wzrost o 7%) i bez większego
wpływu na wydłużenie przy zerwaniu.
Przeprowadzone testy zmęczeniowe (dla
polimerów zawierających 60% wag. s. sztywnych i ich nanokompozytów) wykazały, że
obecność nanocząstek wpływa korzystnie na stabilność materiałów powodując
mniejsze pełzanie. Wyniki badań biologicznych pokazały, że wprowadzenie materiału
węglowego do wyjściowych poliestrów wpływa na obniżenie adsorpcji białek,
zmniejszenie liczby zaadherowanych płytek krwi, a w przypadku polimeru o zawartości
60% s. sztywnych zawierającego nanocząstki węgla – bardzo wysoką proliferację
komórek śródbłonka. Nanomateriały zawierające węgiel wykazały porównywalny do
PU wpływ na właściwości agregacyjne pytek krwi (biorąc pod uwagę agregaty płytkowe
jak i płytki prawidłowe).
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Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że wytworzone
materiały poliestrowe nie odbiegają znacząco we właściwościach od komercyjnie
dostępnych poliuretanów. Najcenniejszą właściwością wytworzonych poliestrów jest
znacznie lepsza odporność zmęczeniowa podczas odkształceń cyklicznych
w porównaniu do segmentowych poliuretanów. Wyniki badań biologicznych wskazują
również, że polimery zawierające materiał węglowy odznaczają się wysoką
biozgodnością i hemokompatybilnością. Biorąc pod uwagę doskonałe właściwości
przetwórcze (dobre odwzorowanie formy), materiały te mogą nadawać się na
elementy protez serca.
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1. Wstęp
Wiele użytkowych własności elementów sztucznego serca, wykonanych z tworzyw
sztucznych (np. poliuretanu, poliestru, itp.), można modyfikować formując na ich
powierzchni bioaktywną powłokę o odpowiednio dobranym składzie pierwiastkowym
oraz nano- i mikro-strukturze. W szczególności powłoką tą może być amorficzna lub
nanokrystaliczna powłoka węglowa. Powłoka ta dodatkowo może być domieszkowana
innymi pierwiastkami np. srebrem, tytanem, azotem, złotem lub innymi domieszkami
modyfikującymi jej własności fizykochemiczne oraz bioaktywność.
W trakcie eksploatacji element sztucznego serca (najczęściej poliuretanowy) może być
wielokrotnie odkształcany. Pokrywająca go powłoka będzie również podlegać
wielokrotnemu odkształceniu, co może doprowadzić do jej delaminacji. Oczekuje się
więc, że powłoki będą się charakteryzować doskonałą adhezją do pokrywanego
podłoża tak by w trakcie pracy układu podłoże-powłoka nie dochodziło do oderwania
powłoki.
Jednym z najważniejszych zadań powłoki jest oddzielenie poliuretanowego podłoża od
przepływającej krwi. Powłoka musi być zatem atrombogenna.
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Powszechnie stosowany w protetyce poliuretan jest stosunkowo mało wytrzymały na
działanie wysokich temperatur. Powłoki muszą być zatem formowane
w temperaturach zbliżonych do temperatury pokojowej.
Metody jonowe, w szczególności IBSD (od ang. Ion Beam Sputter Deposition)
tj. osadzanie z wykorzystaniem rozpylania jonowego, oraz IBAD (Ion Beam Assisted
Deposition) osadzanie wspomagane wiązką jonów, umożliwiają formowanie jednoi wielo-warstwowych powłok, z których każda może być zbudowana z jednego lub
wielu pierwiastków na dowolnym ciałostałowym podłożu, w temperaturach zbliżonych
do temperatury pokojowej. Dodatkową zaletą obu metod jonowych jest tworzenie
stosunkowo szerokiej warstwy przejściowej pomiędzy podłożem a powłoką,
decydującej o adhezji. Metoda IBAD umożliwia dodatkowo kontrolowanie procesu
formowania.
W ramach prezentowanego projektu zastosowano metody jonowe (IBSD oraz IBAD) do
formowania powłok DLC (Diamond Like Carbon), Ti-DLC oraz powłok węgiel-srebro
a także układu Ti-Si-C-Ag na powierzchni dwóch rodzajów poliuretanów dostępnych
komercyjnie i stosowanych w protetyce: poliuretanu ChronoThane oraz poliuretanu
ChronoFlex. Powłoki uformowano zarówno na powierzchniach płaskich próbek jak i na
powierzchniach trójwymiarowych (3D), istniejących obecnie elementów
poliuretanowych pneumatycznej komory pompy krwi, a także na powierzchni
zastawek.

2. Metody jonowe w zastosowaniu do modyfikacji
przypowierzchniowej oraz do formowania powłok

warstwy

Wiązka jonów jest doskonałym i precyzyjnym narzędziem stosowanym od wielu lat do
modyfikacji składu pierwiastkowego oraz mikro- i nano-struktury cienkiej warstwy
przypowierzchniowej. Metoda implantacji jonowej opracowana w latach 60-tych
XX wieku jest obecnie powszechnie stosowana, między innymi do precyzyjnego
domieszkowania borem i fosforem krzemu dla potrzeb elektroniki lub do azotowania
przypowierzchniowych warstw różnorodnych elementów wykonanych z metali
(np. stali, tytanu oraz jego stopów, itp.). Metoda ta umożliwia również
domieszkowanie cienkiej, przypowierzchniowej warstwy elementów stosowanych
w protetyce pierwiastkami aktywnymi biologicznie (np. sodem, wapniem, srebrem,
złotem, itp.)
Wiązka jonów może być również użyta do uformowania strumienia innych,
energetycznych atomów i jonów. Atomy i jony tego strumienia mogą następnie być
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osadzone na powierzchni przedmiotu, w celu poprawy jego własności użytkowych. Do
formowania powłok stosowane są dwie metody wymienione wyżej: IBSD oraz IBAD.
W obu tych metodach strumień energetycznych atomów i jonów uzyskuje się
bombardując wiązką jonów powierzchnię płytki (tarczy) o odpowiednio dobranym
składzie pierwiastkowym. Z wybitych w ten sposób atomów i jonów budowana jest
powłoka, mająca zmodyfikować własności użytkowe pokrywanego przedmiotu. Skład
pierwiastkowy formowanej powłoki zależy od składu pierwiastkowego
bombardowanej (rozpylanej) wiązką jonów tarczy. Nano- i mikro- struktura powłoki
zależy natomiast między innymi od energii osadzanych atomów i jonów.

Rys. 1 Schemat metod IBSD (a) oraz IBAD (b) stosowanych do formowania powłok
W metodzie IBAD dynamicznie wzrastająca powłoka jest dodatkowo bombardowana
drugą wiązką jonów. Zadaniem tej bombardującej wiązki jest zarówno wprowadzenie
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do formowanej powłoki jonów dodatkowego pierwiastka jak i lokalna zmiana
temperatury w powłoce, spowodowana wytracaniem energii przez jony
bombardującej wiązki. Na rys. 1 schematycznie przedstawiono metody IBSD (a) oraz
IBAD (b).
W obu metodach powłoka jest głównie budowana z atomów i jonów wybitych
z rozpylanej jonowo tarczy. Proces wzrostu powłoki można więc modelować
zakładając, że wiązką jonów o liczbie atomowej
, masie
i energii
jest
bombardowana amorficzna substancja (materiał tarczy) zbudowana z atomów o liczbie
atomowej
i masie
. Całkowitą liczbę atomów i jonów wybitych w kąt bryłowy
dΩ, obejmujący pokrywany powłoką przedmiot, można obliczyć jako:
(1)
Gdzie:

jest całkowitą liczbą atomów i jonów wybitych w kąt bryłowy dΩ,

całkowitą liczbą rozpylających jonów, a

jest

jest tzw „współczynnikiem

rozpylania” („współczynnikiem sputteringu”).
Współczynnik sputteringu jest równy liczbie wybitych atomów przez jeden
bombardujący jon. Współczynnik sputteringu zależy między innymi od energii
bombardującego jonu oraz od kąta

. Kąt

jest kątem bombardowania rozpylanej

substancji i najczęściej jest definiowany jako kąt pomiędzy kierunkiem, wzdłuż którego
porusza się bombardujący jon, a normalną do bombardowanej powierzchni.
W celu możliwie najdokładniejszego opisu procesu rozpylania jonowego („sputteringu
jonowego”) opracowanych zostało wiele modeli teoretycznych. Jeden z pierwszych
modeli teoretycznych, stosunkowo dobrze opisujący dane eksperymentalne, został
zaproponowany przez Sigmunda (Sigmund P., 1969). W 1996 r. Y.Tamamura oraz
H.Tawara (Yamamura Y., 1996) zaproponowali poprawiony model sputteringu
jonowego i stablicowali współczynniki sputteringu dla jedno-pierwiastkowych
substancji. W 2005 roku W.Ecstein (Ecstein W., 2005) zaproponował kolejne poprawki,
mające udokładnić model Yamamury. W 2003 roku W.Ecstein i R.Preuss (Ecstein W.,
2003) opracowali kolejny model procesu sputteringu jonowego. Również w 2005 roku
M.P.Seah (Seah M.P., 2005) przedstawił nowy opis sputtering jonowego i sprawdził
jego zgodność dla rozpylających wiązek jonów trzech gazów szlachetnych: neonu,
argonu oraz ksenonu. W modelach tych przyjmuje się, że współczynnik sputteringu
jonowego można przedstawić jako:
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(2)
Zależność kątową

współczynnika sputteringu badano (Zhengming L., 1998)

(Shulga V.I., 2000) zarówno teoretycznie jak i eksperymentalnie w różnych układach
jon-tarcza rozpylana.
Po wejściu do bombardowanej substancji, jony oddziałują z jądrami i elektronami
atomów, w pobliżu których poruszają się. Rozpraszając się przekazują cześć swojej
energii cząstce, z którą oddziaływały. W wyniku wielu rozproszeń jony stopniowo tracą
swoją energię. Natomiast te atomy, które w wyniku zderzeń zyskały dodatkową
energię, mogą przemieścić się w bombardowanym ośrodku. Jeżeli taki atom uzyska
dostatecznie dużą energię i zostanie wybity pod dostatecznie dużym kątem względem
kierunku ruchu bombardującego jonu, to może wydostać się ponad bombardowaną
powierzchnię. Oczywiście, atom ten dociera do pokrywanej powierzchni już że
znacznie mniejszą energią. Energia kinetyczna atomów i jonów docierających do
dynamicznie formującej się powłoki ma istotny wpływ na jej strukturę (Taga Y., 1997)
(Ecstein W., 2007) a więc i na jej własności. Opracowane modele teoretyczne dobrze
opisują proces sputteringu jonowego jedno-pierwiastkowych, amorficznych, płaskich
tarcz oraz podają ogólne reguły do wyznaczania rozkładów energetycznych i kątowych
niejednorodnych lub wielo-pierwiastkowych materiałów. Bardzo często do opisu
rozpylania jonowego złożonych, niejednorodnych substancji przydatne są
komputerowe symulacje (Ecstein W., 2007) oddziaływania wiązki jonów z substancją
o określonym składzie pierwiastkowym i strukturze warstwowej. Najczęściej
stosowane programy, modelujące oddziaływanie jonów z amorficzną substancją,
wykorzystują mechanizm Monte Carlo. Najczęściej do tego typu symulacji
wykorzystywane są programy TRIM.SP (Biersack J.P., 1984), SRIM 2008 (SRIM2008,nd)
czy też TriDyn (Moller W., 1984). Programy te pozwalają wyznaczyć między innymi
współczynniki sputteringu jonowego dla określonego układu: bombardująca wiązka
jonów - substancja rozpylana. Programy te pozwalają również określić rozkłady
energetyczne wybitych atomów oraz jonów jak też umożliwiają wyznaczenie ich
rozkładów kątowych. Dzięki tym modelowym obliczeniom możliwa jest optymalizacja
procesu rozpylania jonowego przez odpowiedni dobór parametrów wiązki
bombardujących jonów oraz składu pierwiastkowego rozpylanej substancji.
W ramach realizowanego zadania badawczego zamierzano formować następujące
powłoki: DLC (Diamond Like Carbon) tj. diamento-podobny węgiel, Ti-DLC oraz
węgiel-srebro a także Ti-Si-C-Ag. W celu optymalizacji procesu formowania tych
powłok modelowano proces rozpylania jonowego następujących materiałów:
12
48
amorficznego węgla ( C), tytanu ( Ti), amorficznej płytki TiXCY, Ti3SiC2. Do obliczeń
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+

+

przyjęto, że wiązką rozpylającą jest wiązka jonów Ar lub Xe o energii od 5keV do
45 keV. Korzystając z programu SRIM 2008 wyznaczano współczynniki sputteringu dla
poszczególnych pierwiastków w rozpylanych substancjach oraz rozkłady energetyczne
i kątowe jonów i atomów wybitych wiązką rozpylającą. Obliczenia wykonywano dla
o
o
o
kątów rozpylania dobieranych z przedziału [10 , 80 ] z krokiem 10 oraz dla energii
rozpylających jonów 5keV, 10keV, 15keV, 20keV, 25keV, 40keV, 50keV i 100keV.
Obliczenia te wykonano w celu optymalnego doboru kąta rozpylania oraz energii
jonów rozpylającej wiązki. Wyznaczone w ten sposób współczynniki sputteringu dla
+
rozpylającej wiązki jonów Ar przedstawiono w tabelach 1 i 2 oraz na wykresach 2 i 3.
Tab.1 Współczynnik rozpylania (sputteringu) jonowego dla amorficznego węgla
+
o
i amorficznego tytanu bombardowanego wiązką jonów Ar pod katem 70 względem
normalnej do bombardowanej powierzchni. Współczynniki rozpylania podają liczbę
wybitych atomów przez jeden bombardujący jon [atom/jon]
Energia
[keV]

5

10

15

20

25

40

100

węgiel

7.78

9.56

10.41

10.81

10.92

10.81

9.23

tytan

6.32

8.07

8.93

9.49

9.75

10.17

9.50

Tab.2 Współczynnik rozpylania (sputteringu) jonowego dla amorficznego węgla
+
i amorficznego tytanu bombardowanego wiązką jonów Ar o energii 15 keV.
Współczynniki rozpylania podają liczbę wybitych atomów przez jeden bombardujący
jon [atom/jon]
Kąt
bombardo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-wania
0
10
20
30
40
50
60
70
80
węgiel

0.88

0.99

1.13

1.55

2.31

3.60

5.91

10.41

15.70

tytan

1.97

1.92

2.08

2.51

3.33

4.72

6.63

8.93

10.19
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+

Rys.2 Współczynniki rozpylania jonowego wiązką jonów Ar amorficznej tarczy
+
węglowej oraz amorficznej tarczy tytanowej bombardowanej wiązką jonów Ar
o
pod kątem 70 do normalnej do ich powierzchni

+

Rys.3 Współczynniki rozpylania jonowego wiązką jonów Ar amorficznej tarczy
+
węglowej oraz amorficznej tarczy tytanowej bombardowanej wiązką jonów Ar
o energii 15 keV
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Korzystając z wykonanych obliczeń, przyjęto, że w ramach realizowanego zadania
+
wszystkie powłoki formowane będą przy użyciu wiązki jonów Ar o energii 15 keV jako
o
+
wiązki rozpylającej. Przyjęto również kąt 67 za kąt bombardowania wiązką jonów Ar .

3. Wybrane metody analizy formowanych powłok
Mikro- i nano- struktura a także własności fizykochemiczne uformowanych układów
poliuretan – powłoka analizowano między innymi metodą konfokalnej, dyspersyjnej
mikrorozproszonych cząstek (RBS).
3.1 Metoda konfokalnej mikro-spektroskopii ramanowskiej
Spektroskopia ramanowska (RS) oraz komplementarne do niej metody (np. SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy, IR – InfraRed Absorption) są często
wykorzystywane do badania zarówno cieczy, gazów jak i ciał stałych (Lewis I.R.,
2001)(Nakamoto K., 2009). W spektroskopii ramanowskiej przy użyciu wiązki światła
laserowego wzbudza się molekuły badanego ośrodka do wyższych energetycznie
poziomów a następnie rejestruje się fotony wyemitowane przez molekuły powracające
do niższych stanów energetycznych (rys. 4).
Molekuła będąca w stanie energetycznym g0 po zaabsorbowaniu kwantu światła
o energii hν przechodzi do stanu wzbudzonego, z którego może następnie przejść do
niższych stanów energetycznych g0 lub g1. Powracając do stanu g0 molekuła emituje
foton o energii równej zaabsorbowanej energii. Natomiast przechodząc do stanu g1
(wyższego energetycznie niż g0) emituje foton o energii hν1. Jest to efekt opisany przez
Ch.V.Ramana w 1928r i od jego nazwiska nazywany „efektem Ramana”. Efekt
zaabsorbowania a następnie wyemitowania fotonu o innej energii można traktować
jako nieelastyczne rozpraszanie fotonu na wibrującej molekule. Rejestrując
wyemitowane fotony uzyskuje się informację o poziomach wibracyjnych w molekule
a więc informację o jej strukturze i własnościach.
Do badania cienkich warstw i powłok szczególnie przydatna jest konfokalna
spektroskopia ramanowska. W konfokalnej mikroskopii, której podstawy zostały
opracowane i opatentowane w 1961 r. przez Marvina Minsky’ego, stosuje się
dodatkową przesłonę wycinającą, umieszczoną przed detektorem rejestrującym
światło. Dzięki tej przesłonie w konfokalnym spektrometrze ramanowskim rejestruje
się wyłącznie fotony wyemitowane z objętości ogniska wzbudzającej wiązki światła
laserowego (Allakhverdiev K.R., 2009).
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(a)

(b)

Rys 4. Schemat rozpraszania ramanowskiego (a - typu Stokesa, b – typu anty-Stokesa)
Konfokalna mikrospektroskopia ramanowska umożliwia wykonanie analiz
ramanowskich w przestrzeni 3D (Pastorczak M., 2005). Konfokalna mikrospektroskopia
ramanowska jest niezwykle przydatna w badaniach nano- oraz mikro- struktur
węglowych. W układach zbudowanych na bazie węgla, atomy węgla mogą być
związane na trzy sposoby:
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 atom węgla tworzy z najbliższymi atomami węgla cztery wiązania σ
(hybrydyzacja sp3). W ten sposób połączone są atomy węgla w diamencie;
 atom węgla tworzy z najbliższymi atomami węgla 3 wiązania σi jedno π
(hybrydyzacja sp2). W ten sposób połączone są atomy węgla w graficie;
 atom węgla tworzy z najbliższymi atomami węgla 2 wiązania σ i 2 wiązania π
(hybrydyzacja sp1).
W widmie ramanowskim zarejestrowanym dla diamentu naświetlanego wiązką światła
widzialnego (np. o długości 532 nm) obserwuje się bardzo mocny pik (przy liczbie
-1
falowej 1332 cm ), odpowiadający hybrydyzacji sp3. W widmie ramanowskim
zarejestrowanym dla grafitu naświetlanego wiązką światła widzialnego (np. o długości
-1
532nm) obserwuje się (dla liczby falowej 1582cm ) bardzo mocny pik odpowiadający
hybrydyzacji sp2. Gdy niektóre z wiązań pomiędzy atomami węgla w graficie ulegają
uszkodzeniu (np. w wyniku amorfizacji) to w widmie ramanowskim pojawia się
-1
dodatkowy pik (dla liczb falowych ~1350cm ) (Tuinstra F., 1970)(Reich S., 2004). Silny
-1
pik, obserwowany w widmie ramanowskim w okolicy liczby falowej 1582cm
oznaczany jest jako „G” („graphite”) natomiast pik pojawiający się w okolicy liczby
-1
falowej 1350cm ze względu na swoje pochodzenie jest oznaczany jako „D”
(„disordered”). W amorficznych układach DLC (Diamond Like Carbon) (Robertson J.,
2002) wiązania C-C są głównie typu sp3 oraz sp2. Widma ramanowskie zarejestrowane
dla amorficznych układów DLC, wzbudzanych wiązką światła widzialnego, zawierają
zarówno piki „G” jak i „D”. Sposób interpretacji widm ramanowskich oraz wyznaczania
koncentracji wiązań sp2 i sp3 w układach DLC został dokładnie przedstawiony przez
A.C.Ferrari w pracy” Determination of bonding in diamond-like carbon by Raman
spectroscopy”(Ferrari A.C., 2002).
3.2 Metoda RBS określania głębokościowych rozkładów pierwiastków
Złożone wielowarstwowe, wielopierwiastkowe materiały (a takim niewątpliwie jest
układ podłoże-warstwa przejściowa – powłoka) należy scharakteryzować określając
grubości warstw Xk, liczbę pierwiastków w poszczególnych warstwach, liczby
atomowe Z2i i masy M2i oraz koncentracje atomowe poszczególnych pierwiastków
w kolejnych warstwach.
+

++

Wiązka naładowanych cząstek (protonów, jonów He lub He , itp.) często jest
wykorzystywana do charakteryzowania złożonych materiałów, gdyż umożliwia
jednoczesne określenie głębokościowych rozkładów koncentracji praktycznie
wszystkich (!) pierwiastków, z których jest zbudowana warstwa przypowierzchniowa
układu powłoka – podłoże.
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Szczególnie przydatną do określenia głębokościowych rozkładów pierwiastków
w warstwie przypowierzchniowej jest metoda RBS (Rutherford Backscattering
Spectroscopy) (Alford T.L., 2007)(Rajchel B., 1999) polegająca na detekcji jonów
rozproszonych elastycznie oraz wstecznie na jądrach pierwiastków badanej
przypowierzchniowej warstwy. Metoda ta, w zależności od parametrów zastosowanej
wiązki, umożliwia wykonanie nieniszczących analiz warstw przypowierzchniowych
o grubościach do kilku lub niekiedy nawet kilkudziesięciu mikrometrów. W metodzie
tej płaska próbka analizowanego materiału bombardowana jest pod kątem φ
(mierzonym względem normalnej do powierzchni) wiązką N0 jonów o liczbie atomowej
Z1, masie M1, energii E0 oraz ładunku q. W metodzie RBS detektorem o kącie bryłowym
dΩ umieszczonym pod kątem ϴ(mierzonym względem kierunku bombardującej wiązki)
rejestruje się jony elastycznie rozproszone (wstecz) na jądrach atomów, z których jest
zbudowana penetrowana wiązką warstwa przypowierzchniowa. Na rys 5
przedstawiono schemat metody RBS.

Rys 5. Schemat metody RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy)
Jeżeli jednorodną, amorficzną, płaską płytkę, zbudowaną wyłącznie z atomów o liczbie
atomowej Z2, masie M2 i gęstości atomowej N2 bombarduje wiązka N0 jonów, to pod
kątem ϴ w kąt bryłowy dΩ na jądrach atomów leżących na powierzchni rozprasza się
określona poniżej liczba jonów:
(3)
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gdzie dσ/dΩ jest różniczkowym przekrojem czynnym na rozpraszanie.
Natomiast energia rozproszonego elastycznie jonu, posiadającego pierwotnie energię
E0 jest równa:
(4)
We wzorze tym k(M1, M2, ϴ) jest współczynnikiem rozpraszania elastycznego
zdefiniowanym jako:
(5)

Różniczkowy przekrój czynny na rozpraszanie w układzie środka masy (CM) można
przedstawić jako:

(6)

Na jądrach atomów leżących na powierzchni bombardowanej substancji rozprasza się
jedynie nieznaczna liczba bombardujących jonów. Po wejściu do wnętrza
bombardowanej substancji oddziałują one z napotkanymi elektronami i jądrami
atomów i stopniowo tracą energię. W wyniku wielu zderzeń na głębokości X ich
energia staje się równa:
(7)
gdzie dE/dX jest funkcją strat energetycznych.
Jeżeli na głębokości X jon się rozproszy pod kątem ϴ, to po rozproszeniu posiada
energię:
(8)
Po rozproszeniu będzie się poruszał w kierunku powierzchni i w wyniku wielu drobnych
zderzeń z napotkanymi elektronami i jądrami będzie tracił stopniowo swoją energię. Po
dojściu do powierzchni jon będzie posiadał energię:
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(9)
Liczbę rejestrowanych w detektorze jonów z energią E2 można wyznaczyć korzystając
ze wzorów [3] i [6], zastępując w nich jedynie energię E0 energią E1.
Przedstawiony opis rozpraszania jonu w jednopierwiastkowym, jednorodnym
materiale, można zastosować również do materiałów wielopierwiastkowych
zakładając, że do rozproszenia jonu dochodzi na jądrze o liczbie atomowej Z2i i masie
M2i, a funkcja strat energetycznych jest sumą strat energetycznych jonu
w jednopierwiastkowych materiałach z uwzględnieniem ich względnej koncentracji
w analizowanym, rzeczywistym materiale.
Widmo energetyczne rejestrowanych jonów, rozpraszanych w wielopierwiastkowym
materiale jest również sumą widm energetycznych (cząstkowych), jakie byłyby
zarejestrowane detektorem dla materiałów jednopierwiastkowych, jednak
z uwzględnieniem ich względnej koncentracji w analizowanym materiale.

4. Aparatura
4.1 Dwuwiązkowy implantator jonów
W ramach prezentowanego zadania programu „Polskie Sztuczne Serce” formowano
powłoki oraz modyfikowano strukturę warstw przypowierzchniowych głównie przy
użyciu dwóch metod jonowych: IBSD oraz IBAD. Zastosowanie obu tych metod jest
możliwe, dzięki unikatowym parametrom dwuwiązkowego implantatora jonów,
pracującego w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Implantator ten umożliwia,
po ostatniej adaptacji zakończonej w 2006r.:
 implantację jonów praktycznie wszystkich izotopów do dowolnego
ciałostałowego podłoża. Układ zasilaczy wysokonapięciowych, w układzie
akceleracji jonów, pozwala uzyskać napięcia do 60kV. Przyspieszona wiązka
jonów, przed wprowadzeniem do komory implantacyjnej (kolektora próbek)
jest analizowana magnetycznie magnesem zapewniającym rozdzielczość
masową około 1/400 masy protonu. W kolektorze jonów implantowany
element jest umieszczany w głowicy 3 osiowego goniometru;
 formowanie powłok metodą IBSD. W trakcie rozpylania jonowego pracuje
źródło jonów, umożliwiające uzyskiwanie wiązki jonów głównie gazów
szlachetnych;
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formowanie powłok metodą IBAD. Podczas formowania powłok dwuwiązkową
metodą IBAD wykorzystywane są oba niezależne trakty wiązek (tj. trakt
„wiązki implantującej” i „wiązki rozpylającej”).

Elementy przeznaczone do implantacji jonowej lub do pokrycia powłoką montowane
są w głowicy 3 osiowego goniometru, zapewniającego możliwość modyfikowania
powierzchni trzy wymiarowych (3D) elementów. Zarówno implantacja jonowa jak
i formowanie powłok odbywa się w wysokiej próżni.
Na rys.6 przedstawiono elementy dwuwiązkowego implantatora jonów, takie jak:
stalowy kolektor jonów wraz z goniometrem, magnes separujący, źródło jonów
pracujące w trakcie „wiązki rozpylającej”.

Rys. 6 Dwuwiązkowy implantator jonów po adaptacji wykonanej w czerwcu 2010 roku.
Zdjęcie po lewej stronie przedstawia kolektor próbek, fragment systemu próżniowego
oraz magnesu separującego. Zdjęcie prawe przedstawia trakt „wiązki rozpylającej”
4.2 Konfokalny dyspersyjny mikro-spektrometr ramanowski Nicolet Almega XR
Konfokalny dyspersyjny mikrospektrometr ramanowski Almega XR, pracujący
w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, jest wyposażony w dwa lasery. Jeden z nich jest
źródłem światła zielonego o długości 532 nm, drugi jest źródłem światła czerwonego
o długości 785 nm. Spektrometr jest wyposażony w niezależne, oddzielne dla każdego
z laserów, układy siatek dyspersyjnych umożliwiające pracę w trybie normalnej lub
wysokiej zdolności rozdzielczej. W trybie wysokiej zdolności rozdzielczej widmowa
-1
zdolność rozdzielcza spektrometru jest lepsza niż 2 cm . W części mikroskopowej,
zmontowany stolik umożliwia przesuw próbek wzdłuż osi X, Y i Z, z krokiem
0.1 mikrometra (lub jego wielokrotnością). Mikroskop spektrometru jest wyposażony
w obiektywy: x10, x20, x50 oraz w dwa obiektywy x100 różniące się długością
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optycznej drogi roboczej. Stosując obiektyw x100 można analizować obszar na
powierzchni o średnicy około 0.6 mikrometra.

Rys. 7 Konfokalny dyspersyjny mikrospektrometr ramanowski Nicolet Almega XR
Spektometr Almega umożliwia zarówno rejestrację prostych, pojedynczych widm jak
i zapewnia pomiar mapy wzdłuż prostej lub wewnątrz dowolnie wybranego prostokąta.
Spektrometr umożliwia również automatyczną rejestrację serii widm. Będące
wyposażeniem spektrometru dwie komory temperaturowe pozwalają na pomiar widm
o
o
o
ramanowskich w dwóch zakresach temperatur: LN – 600 C lub 0 – 1500 C.
Na rys. 7 pokazano spektrometr ramanowski Nicolet Almega XR z widocznym
wnętrzem komory mikroskopu i stolikiem do precyzyjnego przesuwu próbek.
4.3 Spektrometryczny trakt do analiz metodami jądrowymi RBS/NRA/PIXE/PIGE
składu pierwiastkowego ciał stałych
Pracujący w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie liniowy akcelerator typu
+
van de Graaffa umożliwia uzyskanie wiązki protonów lub wiązki jonów He o energii do
około 2300 keV. Uzyskiwane wiązki jonów posiadają wystarczająco dużą energię by
można było badać warstwy przypowierzchniowe o grubościach do kilkudziesięciu
mikrometrów z użyciem czułych, praktycznie nieniszczących metod jonowych:
 RBS – Rutherford Backscattering Spectroscopy;
 NRA – Nuclear Reaction Analysis (detekcja produktów reakcji jądrowych,
stosowana do poprawy warunków detekcji między innymi takich pierwiastków
jak C, Ti, Si);
+
 ERDA – Elastic Recoil Detection Analysis (detekcja wybitych wiązką jonów He
atomów wodoru);
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PIXE – Particle Induced X-ray Emission (detekcja promieniowania
charakterystycznego wywołanego oddziaływaniem wiązki naładowanych
cząstek z atomami badanego ośrodka);
PIGE – Particle Induced Gamma-ray Emission (detekcja promieniowania
Gamma wywołanego oddziaływaniem wiązki naładowanych cząstek
z atomami badanego ośrodka).

W spektrometrycznym trakcie, stosowanym do analiz materiałowych z użyciem
wymienionych metod w próżniowej komorze pomiarowej zamontowane są dwa
detektory naładowanych cząstek o nominalnej zdolności rozdzielczej energetycznej 12
o
keV. Jeden z detektorów, zamontowany pod kątem 170 względem kierunku wiązki
cząstek wykorzystywany jest wyłącznie do analiz RBS oraz NRA. Położenie drugiego
można zmieniać tak, by służył do analiz RBS/NRA lub ERDA. Podajnik próbek zapewnia
możliwość wprowadzenia do komory do 10 próbek o rozmiarze do 15 mm x 20 mm
i ich ruch w poziomie i w pionie z krokiem 0.5 mm. Wiązka naładowanych cząstek jest
formowana układem soczewek kwadrupolowych elektromagnetycznych oraz
przechodzi przez układ trzech nastawnych przesłon. Zapewnia to pełną kontrolę
parametrów wiązki cząstek. Na rys.8 pokazano wnętrze próżniowej komory
pomiarowej wykorzystywanej w analizach metodami RBS/NRA/ERDAPIXE/PIGE.

Rys. 8 Komora pomiarowa do analiz metodami jądrowymi RBS/NRA/ERDA/PIXE/PIGE
składu pierwiastkowego ciał stałych
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5.

Rezultaty

Pracujący w IFJ PAN dwuwiązkowy implantator jonów umożliwia stosowanie zarówno
metody IBSD jak i DB IBAD (dwuwiązkowy IBAD) do formowania w próżni powłok na
dowolnym, ciałostałowym podłożu. Implantator ten został wykorzystany do
formowania powłok tytanowych, węglowych, powłok węgiel-metal oraz Ti-Si-C-Ag, na
podłożu poliuretanowym. Jako podłoża stosowano dwa rodzaje poliuretanów
dostarczonych przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. Początkowo stosowano krążki
o grubości 2 mm (średnice do 40 mm) wykonane z poliuretanu ChronoThane
a następnie z poliuretanu ChronoFlex. Powyższe metody zastosowano również do
formowania powłok węglowych oraz powłok węgiel-metal, na powierzchni próbek
tytanowych i polietylenowych (UHMWPE).
Do formowania powłok węglowych na powierzchni próbek tytanowych oraz
poliuretanowych ChronoThane zastosowano także metodę PLD (Pulsed Laser
Deposition). Powłoki węglowe formowano poprzez odparowanie tarczy grafitowej
wiązką światła laserowego o długości 1064 nm i zdeponowanie odparowanego
materiału na podłożu. Zastosowany laser Nd:YaG (Quantel YG 980) umożliwia
uzyskanie impulsu światła o długości 1064 nm trwającego 10 ns, o energii do 1.6 J,
przy repetycji impulsu do 10Hz. Posiadana aparatura umożliwiła zarówno dobranie
odpowiedniej gęstości energii wiązki światła w celu spełnienia kryterium Nagela, jak
i dobranie optymalnej odległości pokrywanej próbki od odparowywanej tarczy.
Wszystkie uformowane układy podłoże-powłoka analizowano metodą konfokalnej,
dyspersyjnej mikrospektroskopii ramanowskiej. Na poniżej dołączonych wykresach
przedstawiono przykładowe widma ramanowskie uzyskane dla analizowanych
układów. Na rys.9 przedstawiono widmo ramanowskie zarejestrowane dla powłoki
węglowej domieszkowanej srebrem, formowanej metodą DB IBAD na powierzchni
poliuretanu ChronoThane, bez warstwy tytanu. Poniżej, zamieszczono wyniki analizy
uzyskanych widm.
Konfokalną, dyspersyjną mikrospektroskopię ramanowską stosowano również do
określenia profili głębokościowych względnych koncentracji wiązań sp3/sp2.
Zamieszczony poniżej (rys.10) zrzut ekranu spektrometru mikroramanowskiego
przedstawia wyniki uzyskane dla poliuretanu ChronoFlex pokrytego powłoką węgielAg, formowaną metodą DB IBAD.
Warunki eksperymentu: wiązka światła laserowego o długości 532 nm i mocy 5 mW,
wielkość plamki światła na badanej próbce 1.1 mikrometra (powiększenie 50X), siatka
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niskorozdzielcza. Przykładowa analiza jednego z widm ramanowskich umieszonych na
rys.9
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Rys.9. Widma ramanowskie zarejestrowane dla powłoki węglowej domieszkowanej
srebrem, formowanej metodą DB IBAD na powierzchni poliuretanu.
Typ piku

Środek X

Wys.

Szer.poł.

Pole

Gaussian (D)

1322,563

632

265,9

178982

Gaussian (G1)

1482,640

568

191,24

115580

Gaussian (G)

1571,206

1169

132,9

165421

I(D)/I(G1+G2)=0.64
Na zrzucie, obok powierzchni z mikroskopu optycznego (obiektyw x100), widoczne jest
widmo ramanowskie zmierzone w punkcie wskazanym znacznikiem („czerwony krzyż”),
dwuwymiarowa mapa i trzywymiarowa mapa głębokościowa widm ramanowskich. Na
zrzucie przedstawiona jest również głębokościowa zależność wysokości piku „G”. Mapę
zarejestrowano z krokiem 0.1 mikrometra, z użyciem wiązki laserowej o długości
światła 532 nm.
Powierzchnię uformowanych powłok obserwowano zarówno z użyciem mikroskopii
optycznej jak i mikroskopii SEM (skaningowy mikroskop elektronowy) oraz AFM
(mikroskop sił atomowych). Na rys.11 A i B przedstawiono obrazy powierzchni powłoki
węgiel-Ag uformowanej metodą DB IBAD na powierzchni poliuretanu ChronoFleX.
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Obrazy uzyskano z użyciem mikroskopu optycznego (obiektywy x10, x100) oraz
mikroskopu AFM.

Rys.10. Zrzut ekranu mikrospektrometru ramanowskiego po analizie profilu
głebokościowego układu poliuretan-powłoka węgiel-Ag

Rys.11.A Powierzchnia próbki ChronoFlex z powłoką węgiel-Ag
obserwowana przy pomocy mikroskopu optycznego.
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Na rys.12 zamieszczono uzyskane mikroskopem SEM obrazy powierzchni próbki
polimeru ChronoFlex (a) niepokrytej oraz (b) pokrytej powłoką węgiel-Ag.

Rys.11.B Powierzchnia próbki ChronoFlex z powłoką węgiel-Ag
obserwowana przy pomocy mikroskopu AFM.
Na rys.13 zamieszczono obrazy powierzchni, uzyskane również mikroskopem SEM,
próbek wykonanych z polimeru ChronoFLex pokrytej (a) powłoką węgiel-Ag oraz
(b) powłoką Ti-Si-C-Ag formowaną metodą DB IBAD.

(a)

(b)

Rys.12 Obrazy SEM. ChronoFlex a) powierzchnia bez powłoki b) z powłoką C-Ag
Uzyskane powłoki analizowano również metodami jądrowymi (RBS – Rutherford
Backscattering Spectroscopy). Przykłady uzyskanych widm przedstawiono
w półrocznych sprawozdaniach przedłożonych koordynatorowi.
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Charakteryzowano również własności mechaniczne uformowanych powłok. Poniżej na
rys. 14 przedstawiono przykładowe zdjęcia powierzchni polimeru ChronoFlex
z uformowaną powłoką węgiel-Ag, poddaną testowi zarysowania.
Badano również współczynnik tarcia oraz elastyczność układu poliuretan-powłoka
węgiel-Ag. Moduł elastyczności przy obciążeniu 3 mN jest równy E = 334 MPa,
natomiast dla 5 mN jego wartość jest równa E = 67 MPa
Powłoki węgiel-Ag uformowano również na powierzchni polimerowych elementów 3D
pompy serca oraz na trzy-płatkowych, polimerowych zastawkach serca. Poniżej
umieszczono zdjęcia pokrytych, a dla porównania również niepokrytych, elementów.

(a)

Rys.13 Obrazy SEM a) powłoka C+Ag b) powłoka Ti-Si-C-Ag na ChronoFLex.

(b)

Rys. 14 Obrazy powierzchni próbki poliuretanu (ChronoFlex) pokrytej powłoką węgielAg po teście zarysowania przy obciążeniu 0.5 N
Krążki wykonane z poliuretanu ChronoFlex pokryte powłoką węgiel-Ag zostały
przesłane do koordynatora w celu dalszych badań biozgodności i bioaktywności
uformowanych powłok. Niezależnie, w Instytucie Mikrobiologii Collegium Medicum UJ
badano wstępnie hodowle gronkowca złocistego na próbkach z powłoką węgiel-Ag.
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Stwierdzono, że uformowana powłoka nie dopuszcza do rozwoju gronkowca złocistego
na powierzchni próbki.

Rys.15. Poliuretanowa komora pompy nie pokryta (z lewej) oraz pokryta powłoką C–Ag.

Rys.16 Trzy-płatkowa zastawka pokryta (z lewej) i niepokryta powłoką węgiel-Ag.
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Podziękowania
Zespół realizujący prezentowane zadanie badawcze szczególnie chce podziękować
pani prof. dr hab. inż. Lucynie Jaworskiej oraz panu mgr Andrzejowi Kalince z Instytutu
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie za wykonanie zdjęć
powierzchni wykonanych powłok z użyciem mikroskopu elektronowego. Zespół pragnie
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1. Wstęp
Wszystkie urządzenia medyczne muszą spełniać wymagania normy ISO 10993
(PN-EN ISO 10993-1 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – część 1: Ocena
i badanie w procesie zarządzania ryzykiem), a tym samym wszystkie biomateriały użyte
do wytwarzania tych urządzeń medycznych musza podlegać tym regulacjom. W normie
tej osobną uwagę zwraca się na materiały przeznaczone do długotrwałego kontaktu
z krwią (PN-EN ISO 10993-4 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – część 4: Wybór
badań dla interakcji z krwią). Materiał taki musi być nie tylko biozgodny, ale również
hemo- i trombozgodny. Nowe materiały przewidziane do konstrukcji sztucznego serca,
i innych elementów systemu sztucznego serca, muszą spełniać określone kryteria
wskazane w powyższej normie ISO. Jest jednak niezaprzeczalnym faktem, że nawet
rygorystyczne spełnienie norm ISO 10993 nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.
Wystarczy wspomnieć, że masowo stosowne implanty stomatologiczne, będące
w użyciu od wielu lat, mogą być przyczyną groźnych powikłań. Dla przykładu, jony
metali uwalniane z powierzchni implantu mogą być przyczyną leukoplakii (Perfetti G.,
1988), która może powodować procesy nowotworzenia (Ishii J., 2004).
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Źródła potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem różnorodnych implantów
zostały opisane, wraz ze wskazaniem dostępnych obecnie metod biologii molekularnej
jako narzędzia wczesnej oceny tego ryzyka (Walkowiak B., 2004) (Walkowiak B., 2006).
Warto więc wziąć pod uwagę możliwość wczesnego wskazania materiałów wnoszących
wysokie ryzyko komplikacji po implantacji - na tyle wczesnego, żeby nie ponosić
wysokich kosztów badań wymaganych przez obowiązującą normę ISO 10993. Opisane
powyżej względy skłoniły autorów tego opracowania do złożenia oferty w konkursie
dotyczącym programu wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne
Serce”, pomimo braku formalnego udziału w opracowaniu nowych materiałów dla
potrzeb tego programu. Uznaliśmy, że nasze doświadczenie tak w zakresie oceny
trombozgodności biomateriałów (Walkowiak B., 2002), (Walkowiak B., 2004),
(Walkowiak B., 2006), (Walkowiak B., 2011), (Okrój W. 2004), (Okrój W., 2005),
(Okrój W., 2006), jak i w ocenie ich podatności na powstawanie biofilmu bakteryjnego
(Walkowiak B., 2006), (Jakubowski W., 2004), (Jakubowski W., 2006) i jednoczesne
przygotowanie do oceny ryzyka wynikającego z oddziaływań struktur powierzchni
biomateriału z komórkami wybranej tkanki (Jerczynska H., 2005), (Walkowiak B., 2007)
powinny być wykorzystane w tak obiecującym przedsięwzięciu, jakim jest tworzenie
sztucznego serca. Zaproponowaliśmy nasz udział w biologicznej ocenie nowych
biomateriałów powstałych w ramach tego projektu – usługi świadczonej wszystkim
zespołom pracującym nad nowymi materiałami, bez wnikania w ich tajemnice
dotyczące nowych technologii wytwarzania tych materiałów.
Zaproponowaliśmy wykonanie testów biologicznych obejmujących zarówno procesy
zachodzące na powierzchni badanego biomateriału, jak i oceniających skutki kontaktu
wybranych komórek z badaną powierzchnią. Były to następujące obiekty biologiczne:
białka osocza krwi ludzkiej, płytki krwi ludzkiej, komórki śródbłonka, komórki
bakteryjne E. Coli.
Założyliśmy, że w wyniku przeprowadzonych badań in vitro Koordynator projektu oraz
zainteresowane zespoły badawcze uzyskają informację dotyczącą procesów
zachodzących na powierzchni. Zaproponowaliśmy ocenę zwilżalności powierzchni,
adsorpcji białek osocza do powierzchni, adhezji płytek krwi do powierzchni, proliferacji
komórek śródbłonka na powierzchni i podatności powierzchni na powstawanie
biofilmu bakteryjnego. Ponadto założyliśmy dostarczenie informacji dotyczącej
procesów zachodzących w komórkach poddanych kontaktowi z badaną powierzchnią,
ale nie zaadsorbowanych na tej powierzchni, w tym ocenę spontanicznej agregacja
płytek krwi po kontakcie z powierzchnią, aktywacji płytek krwi (ekspresja Selektyny P
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i aktywnego receptora fibrynogenu), zmian w morfologii krwi, zmian w profilu
transkryptomu i proteomu komórek śródbłonka po kontakcie z powierzchnią.

2. Materiał biologiczny i metody analityczne
Zespół badawczy Zakładu Biofizyki uzyskał zgodę Lokalnej Komisji Etycznej przy
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (RNN/46/06/KB 21.02.2006) na prowadzenie badań
dotyczących oddziaływania biomateriałów z krwią ludzką. Do badań wykorzystywano
krew pobieraną od zdrowego ochotnika (25ml), który nie zażywał leków
antypłytkowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed badaniem. Krew pobierano na
3,8% cytrynian sodowy w stosunku 9:1, (v/v).
We wszystkich eksperymentach stosowano pomiary referencyjne wykorzystując do
tego celu powierzchnię polerowanej stali medycznej. Ponieważ takie powierzchnie są
używane w praktyce Zakładu Biofizyki, więc próbka ta pozwalała na szybką ocenę
poprawności wykonania eksperymentu. Dodatkowo wartości parametrów uzyskane
w każdym z eksperymentów dla polerowanej powierzchni stali medycznej stanowiły
wartości referencyjne w stosunku do próbek badanych, co pozwalało na porównanie
tych parametrów dla poszczególnych próbek ocenianych w różnym czasie i przy dużej
zmienności właściwości materiału biologicznego.
2.1 Kryteria wyboru testów biologicznych
Materiały przewidziane do konstrukcji sztucznego serca będą w ciągłym kontakcie
z krwią oraz komórkami śródbłonka wyściełającymi ściany naczyń krwionośnych. Z tego
też powodu podstawowym materiałem biologicznym wykorzystywanym
w przeprowadzanych testach była krew i wybrane jej składniki (białka osocza i płytki
krwi) oraz unieśmiertelniona linia komórkowa ludzkiego śródbłonka EA.hy 926.
Materiały implantowane do wnętrza organizmu i pozostające w kontakcie
z otaczającymi je tkankami powinny charakteryzować się wysoką opornością na
powstawanie biofilmu bakteryjnego tworzonego przez oportunistyczne drobnoustroje.
Materiały podatne na kolonizację mikrobiologiczną zwykle stają się źródłem
oportunistycznych infekcji niezwykle trudnych do zwalczenia. Pojawienie się biofilmu
mikrobiologicznego i towarzyszące temu infekcje zwykle są wskazaniem do usunięcia
implantu i ewentualnej reimplantacji. Z tego też powodu zaproponowaliśmy
przeprowadzenie
testu
z
zastosowaniem
modelowego
drobnoustroju
oportunistycznego, jakim jest szczep K12 bakterii E. coli.
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Od materiałów kontaktujących się z krwią zwykle wymaga się, aby nie tworzyły się na
ich powierzchniach złogi fibryny i zaadherowanych płytek krwi. Obecność tych
obiektów na powierzchni skutkuje powstawaniem zakrzepów z wszelkimi dalszymi
konsekwencjami zakrzepowo-zatorowymi. Z tego powodu biorcy implantów
kontaktujących się z krwią skazani są na przyjmowanie antykoagulantów, co z kolei
może prowadzić do incydentów skazy krwotocznej. Dlatego tak ważną jest niska
podatność na adsorpcję białek osocza i adhezję płytkową.
Jednak zdarzenia występujące na powierzchni implantu mogą skutkować odległymi
w czasie i miejscach zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu. Płytki krwi, które
miały kontakt ze sztuczną powierzchnią, mogą zostać zmienione i przy braku adhezji do
tej powierzchni mogą przemieszczać się w układzie krążenia, nie spełniając jednak
poprawnie swoich funkcji. Możliwy jest dwojaki tego skutek. Nadreaktywne płytki krwi
mogą wywoływać lokalne zakrzepy i znacznie przyspieszać proces arteriosklerozy.
Z kolei płytki krwi o obniżonej reaktywności mogą nie sprostać zadaniu tworzenia
czopu hemostatycznego w miejscu uszkodzonej ściany naczyniowej, co zwykle
prowadzi do wystąpienia skazy krwotocznej. Dlatego zaproponowaliśmy ocenę
poziomu aktywacji płytek krwi po kontakcie z badaną powierzchnią oraz ocenę ich
spontanicznej agregacji.
Implanty naczyniowe, lub inne urządzenia przeznaczone do kontaktu z krwią, zwykle
kontaktują się także ze ścianami naczyń krwionośnych. Zła tolerancja tego kontaktu
przez komórki śródbłonka, wyściełające ścianę naczyniową, może być przyczyną ich
obumierania, a w efekcie martwicy naczyń. Pożądanym jest zwykle, aby powierzchnia
takiego implantu pokryła się cienką warstwą komórek śródbłonka izolującą
powierzchnię biomateriału od przepływającej krwi. Powstanie takiej warstwy
gwarantuje pełną integrację implantu z układem krążenia. Dlatego bardzo ważnym jest
sprawdzenie czy powierzchnia implantu jest przyjazna dla wzrostu komórek
śródbłonka.
Należy jednak zwrócić uwagę, że sam fakt wzrostu komórek śródbłonka na powierzchni
biomateriału nie jest rozstrzygającym o jego przydatności. Należy sprawdzić, czego do
tej pory nikt nie czynił, czy komórki wzrastające na takiej powierzchni nie mają
zmienionego profilu transkryptomu i proteomu. Może się zdarzyć, że zaindukowana
kontaktem z powierzchnią biomateriału ekspresja genów odpowiedzialnych za
mechanizmy proliferacji, czy oddziaływania z macierzą pozakomórkową, stworzy
korzystne warunki do wzrostu tych komórek. Równocześnie jednak mogą być
uruchomione mechanizmy ekspresji innych genów, szkodliwych w dłuższym czasie tak
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dla samych komórek śródbłonka jak i dla całego organizmu. Mogą to być przykładowo
onkogeny czy też geny ułatwiające przerost ścian naczyniowych. Mogą to być również
geny indukujące różne inne choroby, do tej pory nierozpoznane lub nieskojarzone
z obecnością biomateriału. Z tego powodu potrzeba oceny zmian w transkryptomie
komórek śródbłonka wydaje się być uzasadniona.
Wiadomo, że nie każda zmiana w ekspresji genu przekłada się na zmianę w profilu
proteomu komórki. Może się okazać, że pobudzenie określonego genu nie skutkuje
uruchomieniem syntezy białka. Taka zmiana w ekspresji genu nie przynosi żadnych
skutków. Zaindukowane funkcjonalne zmiany komórki są stosunkowo łatwe do
określenia w wyniku analizy proteomu tej komórki.
Doniesienia literaturowe wskazują na niezwykłą przydatność analizy proteomu osocza
krwi do diagnostyki i prognozowania powodzenia prowadzonej terapii (Hye A., 2006),
(Kolarcik C., 2006), (Zhang H., 2007a), (Zhang H., 2007b). Dotyczy to również chorób
serca (Fu Q., 2006). Należy sądzić, że wprowadzenie implantów kontaktujących się
z krwią może zaindukować specyficzne zmiany w obrazie proteomu osocza. Można
oczekiwać, że analizy takie mogą dostarczyć wygodnych markerów terapii stosującej
implanty medyczne, w tym sztuczne serce. Dlatego też zaproponowaliśmy udział
w trzeciej fazie badań dotyczącej wybranych materiałów z wykorzystaniem modelu
zwierzęcego, a perspektywicznie również w próbach klinicznych. Zaproponowaliśmy
również morfologiczną analizę materiału biologicznego przylegającego do powierzchni
biomateriałów eksplantowanych z ciała biorcy (Butany J., 2006). Stosując dostępne
nam techniki mikroskopowe można określić zarówno rodzaj obecnych tam komórek jak
i ich stan fizjologiczny. Niniejszy raport nie uwzględnia jednak trzeciej fazy badań.
2.2. Metody analityczne
Metodyka proponowanych badań została w szczegółach opisana w publikacjach
zespołu (Jakubowski W., 2004), (Jakubowski W., 2006), (Okrój W. 2004),
(Okrój W., 2005), (Okrój W., 2006), (Walkowiak B., 2002), (Walkowiak B., 2004),
(Walkowiak B., 2006), (Walkowiak B., 2011). Poniżej podany jest skrótowy opis
proponowanych metod.

2.2.1. Pomiar kąta zwilżania powierzchni
Kąt zwilżania badanej powierzchni oceniany był metodą kropli wody. Kroplę (3 µl)
o
dejonizowanej wody nanoszono na odtłuszczoną powierzchnię, w temperaturze 21 C
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i natychmiast fotografowano. Kąt zwilżania mierzono z wykorzystaniem ogólnie
dostępnego oprogramowania Image J.
2.2.2. Badanie adsorpcji białek osocza
Adsorpcję białek osocza do badanych powierzchni oceniano z wykorzystaniem
fluorescencyjnego znakowania tych białek i pomiaru ilości zaadsorbowanych białek
przy pomocy metalurgiczno-bilogicznego mikroskopu fluorescencyjnego Olympus
GX-71 oraz skanera fluorescencyjnego EtanDalt Imager (GE Healthcare Lifesciences).
2.2.3. Badanie adhezji płytek krwi z pełnej krwi cytrynianowej
Ocena adhezji płytek krwi do badanych powierzchni wykonana została przy pomocy
skaningowej mikroskopii elektronowej (Hitachi 3000N) i/lub fluorescencyjnego
mikroskopu metalurgiczno-biologicznego (Olympus GX-71). Technika ta pozwoliła na
ilościową i jakościową ocenę adhezji i stopnia aktywacji płytek krwi na badanych
powierzchniach.
2.2.4. Ocena zmian w morfologii krwi poddanej kontaktowi z badaną powierzchnią
Test ten przeprowadzono przy pomocy automatycznego analizatora hematologicznego
BC-5380 (Alpha Diagnostic).
2.2.5. Spontaniczna agregacja płytek krwi po kontakcie z badaną powierzchnią
Spontaniczną agregację płytek krwi w krwi cytrynianowej poddanej kontaktowi
z badaną powierzchnią oceniano przy pomocy cytofluorymetru przepływowego
FaxScan Becton Dickinson. Informację tę uzyskiwano z analizy światła rozproszonego
w przód (FS) i w bok (SS) padającej wiązki światła laserowego
2.2.6. Poziom aktywacji płytek krwi po kontakcie z badaną powierzchnią
Poziom aktywacji płytek krwi w pełnej krwi cytrynianowej po kontakcie z badaną
powierzchnią oceniono na podstawie reakcji immunofluorescencyjnej, z użyciem
fluorescencyjnie znakowanych specyficznych przeciwciał PAC-1 i anty-CD62-P,
w cytofluorymetrze przepływowym (FaxScan Becton Dickinson). Do identyfikacji płytek
krwi wykorzystano przeciwciało anty-CD-61. Użyte przeciwciała pozwalają na ilościową
ocenę powierzchniowej ekspresji aktywnego receptora fibrynogenu (PAC-1) oraz
uznanego markera aktywacji płytek krwi Selektyny P (anty-CD62-P).
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2.2.7. Ilościowa i jakościowa analiza powstawania biofilmu bakteryjnego
Podatność powierzchni na powstawanie biofilmu bakteryjnego oceniano w warunkach
stacjonarnych z zastosowaniem fluorescencyjnego barwienia komórek E. coli
(szczep K12) przy pomocy bis-benzydyny (komórki żywe) i jodku propidyny (komórki
martwe) i obserwacji w metalurgiczno-biologicznym mikroskopie fluorescencyjnym
(Olympus GX-71).
2.2.8. Proliferacja komórek śródbłonka
Hodowla komórek śródbłonka (linia komórkowa EA.hy 926) prowadzona była
w standardowych warunkach (medium DMEM z dodatkiem 10% surowicy cielęcej,
o
antybiotyk, HAT (100 µM hypoxantyny, 0,4 µM aminopteryny, 16 µM tymidyny), 37 C,
95% wilgotności) w standardowych naczyniach plastikowych przeznaczonych do
hodowli. Po osiągnięciu konfluentności komórki zbierano przy użyciu trypsyny
i nanoszono na sterylne powierzchnie badanych próbek. Hodowlę kontynuowano
w tych samych warunkach przez okres 48 godzin. Po upływie tego czasu próbki
wyjmowano z hodowli i na ich powierzchnię aplikowano mieszaninę znaczników
fluorescencyjnych (kalceina i jodek propidyny) celem rozróżnienia komórek żywych
(barwienie kalceiną) od martwych (barwienie jodkiem propidyny). Tak wyznakowane
komórki na badanej powierzchni były obserwowane i zliczane z użyciem
fluorescencyjnego mikroskopu metalurgiczno-biologicznego (Olympus GX-71).
2.2.9. Analiza zmian w ekspresji genów cyklu komórkowego komórek śródbłonka
Komórki EA.hy 926, hodowane w czasie 48 godzin na badanych powierzchniach,
posłużyły do izolowania RNA zmodyfikowaną metodą Chomczyńskiego. Metoda ta
pozwala na otrzymanie z jednej próbki, w trakcie jednej lizy, cząsteczek RNA, DNA
i białka. W tym celu wykorzystano roztwór fenolu i izotiocyjanianu guanidyny
®
o handlowej nazwie Trizol (Invitrogen). Otrzymane całkowite RNA sprawdzone było
pod kątem czystości i jakości przy pomocy elektroforezy w 1,5 % żelu agarozowym
z wykorzystaniem techniki „submarine”. Materiał o dobrej jakości (dwa wyraźne prążki
na żelu świadczące o obecności rybosomalnych RNA) i czystości (stosunek A 260/A280
powyżej 2) poddany był dwuetapowej amplifikacji. W pierwszym etapie syntetyzowano
cDNA, natomiast w drugim etapie syntezy uzyskiwano wyznakowany biotyną cRNA.
Proces ten trwał 24 godziny i kończył się oczyszczaniem amplifikowanego cRNA. W tym
®
czasie macierze (Oligo GEArray Human Cell Cycle) poddawane były pre-hybrydyzacji
o
w buforze do hybrydyzacji. Proces hybrydyzacji cRNA trwał 12 h w temperaturze 60 C.
Następnie przemywano i blokowano macierze. Ostatnimi etapem było dodanie
związanej z alkaliczną fosfatazą streptawidyny (AP), w celu utworzenia kompleksu
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biotyna-streptawidyna, a następnie przepłukanie macierzy i dodanie CDP-star
(1,2-dioxetane) w celu wywołanie reakcji chemiluminescencji. Sygnał świetlny zbierany
był na kliszę fotograficzną (Kodak Biomas Light Film). Gen, który wykazywał aktywność
zaciemniał kliszę, a zaciemnienie kliszy było proporcjonalne do aktywności genu.
Obrazy były skanowane za pomocą skanera optycznego Image Scanner II
(GE Healthcare Lifesciences). Otrzymane pliki graficzne poddane były analizie
densytometrycznej z użyciem programu do analizy mikromacierzy GEArray Expression
Analysis Suite (SABioscience).
2.2.10. Analiza zmian w proteomie komórek śródbłonka
Do analizy proteomu wykorzystano białka wyizolowane z tych samych komórek, które
uprzednio posłużyły do wyizolowania całkowitego RNA. Umożliwia to wspomniana
wyżej metoda Chomczyńskiego. Po usunięciu RNA i DNA z fazy fenol/etanol,
precypitowano białka dodając 100% izopropanolu. Osad przepłukiwano pięciokrotnie
w 0,3 M chlorowodorku guanidyny. Ostatni etap izolacji białek to przepłukanie osadu
alkoholem absolutnym. Po wysuszeniu, próbki były zawieszane w buforze lizującym
(7M mocznik, 2M tiomocznik, 4% CHAPS, 2% bufor IPG, 40 mM DTT). W celu
dokładnego zniszczenia struktur komórkowych zawiesina białek była poddawana
o
działaniu ultradźwięków (5 razy po 30 sek. z 30 sek. przerwami, w temperaturze 0 C).
Uzyskane białka poddano procesowi oczyszczania metodą precypitacji. Oczyszczone
białka rozpuszczano w buforze (jak wyżej) i nanoszono na żel do IEF w trakcie
całonocnej rehydratacji tych żeli. Rozdział IEF prowadzono z wykorzystaniem systemu
IPGPhore (GE Healthcare Lifesciences). Po zakończonym ogniskowaniu paski żelowe
były równoważone, najpierw w buforze z dodatkiem 1% DTT (15 min), potem
w buforze z dodatkiem 2,5% jodoacetamidu (15 min). Rozdział według mas
cząsteczkowych był przeprowadzany z wykorzystaniem systemu elektroforezy
pionowej EttanDalt Six (GE Healthcare Lifesciences). Elektroforezę prowadzono do
momentu dojścia jej czoła do dolnej granicy żelu. Po zakończeniu rozdziału żele
barwiono srebrem i skanowano z wykorzystaniem skanera Image Scanner II
(GE Healthcare Lifesciences). Obrazy cyfrowe otrzymanych map białkowych
analizowano densytrometrycznie za pomocą oprogramowania ImageMaster 2D
Platinium 6.0.
2.2.11. Identyfikacja wybranych peptydów metodą spektrometrii masowej (MS)
Białka, po wycięciu z żelu, redukowano w 10 mM ditioreitolu (DTT), alkilowano
w obecności 50mM jodoacetamidu i trawiono trypsyną (sequencing grade modified
o
trypsin 10 µg/ml; Promega) w temperaturze 37 C przez 14 godzin. Otrzymane peptydy

314

Biologiczna ocena nowych biomateriałów opracowanych dla potrzeb konstrukcji
i wytwarzania sztucznego serca

ekstrahowano przy użyciu 35 µl wodnego roztworu 0,1% kwasu trifluorooctowego
(TFA) i 2% acetonitrylu, a następnie nanoszono na kolumnę C18 (nanoAcquity UPLC
precolumn; Waters). Peptydy po wymyciu w gradiencie acetonitrylu, w obecności
kwasu mrówkowego, kierowano do jonizatora typu elektrospray i spektrometru mas
(ESI Waters Q-ToF Premier Micromass). Białka identyfikowano z wykorzystaniem
programu PLGS 2.2.5 na podstawie bazy danych NCBI. Identyfikację peptydów
wykonano w Centralnym Laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

3. Badane próbki
3.1. Schemat obiegu próbek
Zaproponowany został schemat obiegu próbek z podziałem na trzy fazy (rys. 1 ):
 faza pierwsza - wszystkie badane próbki wchodzą do fazy pierwszej, w której
obserwujemy powierzchnię badanego materiału (kąt zwilżania, adsorpcja
białek osocza, adhezja płytek krwi, powstawanie biofilmu bakteryjnego,
proliferacja komórek śródbłonka) oraz wpływ badanej powierzchni na płytki
krwi (aktywacja płytek krwi i ich spontaniczna agregacja oraz morfologia krwi)
 do fazy drugiej wchodzą tylko te próbki, dla których proliferacja komórek
śródbłonka pozwala na ich hodowlę na powierzchni badanego materiału.
Chyba, że Koordynator podejmie inną decyzję.
 do fazy trzeciej wchodzą te próbki, które zostały zakwalifikowane przez
Koordynatora do badań na modelu zwierzęcym. Faza druga może być
pominięta dla tych próbek, które nie będą wchodziły w kontakt z komórkami
śródbłonka. Dotyczy to zarówno materiałów, na których komórki śródbłonka
nie chcą rosnąć, jak i tych przyjaznych komórkom śródbłonka ale nie
przeznaczonym do kontaktu z nimi. Decyzja należała do Koordynatora.
3.2. Zestawienie badanych próbek
W okresie realizacji projektu Koordynator zlecił wykonanie badań dla 23 próbek,
którym nadano odpowiednie numery w ruchu wewnętrznym Zakładu Biofizyki. Numery
te będą wykorzystane poniżej do prezentacji zestawienia wyników. Próbki o numerach
PSS-01 i PSS-02, nie opisywane w tym raporcie, wykorzystane zostały do walidacji
metod badawczych.
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Rys. 1. Schemat obiegu próbek.
Tabela 1. Zestawienie badanych próbek.
Nazwa materiału
Numer próbki
dostarczona przez Koordynatora w ruchu wewnętrznym
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Chronothane 55D

PSS-03

Ti6Al4V

PSS-04

Polistyren

PSS-05

P1 I P2

PSS-06

TiN-PP

PSS-07

S16 PET-DLA 60% PV

PSS-08
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NAPHB

PSS-09

NODAX

PSS-10

PVP5

PSS-11

PVP15

PSS-12

RFMS

PSS-13

MVRF

PSS-14

CFC55

PSS-15

C-Ag-IBAD

PSS-16

PVP5-1

PSS-17

PVP5-2

PSS-18

PVP5-3

PSS-19

PVP5-4

PSS-20

PVP5-5

PSS-21

BIOMATE I

PSS-22

BIOMATE II

PSS-23

ARLT – błysk

PSS-24

ARLT – mat

PSS-25

4. Wyniki
Zgodnie z przyjętym schematem badań, w każdym badaniu, wyniki każdej badanej
próbki odnoszono próbki referencyjnej wykonanej ze stali medycznej AISI316L, którą
polerowano materiałem polerskim zawierającym proszek diamentowy. Zastosowanie
próbki referencyjnej pozwoliło na porównanie ze sobą wyników badań wykonanych
w różnym czasie z wykorzystaniem materiału biologicznego, cechującego się znaczną
zmiennością właściwości. Dla każdego z badań podane są wykresy obrazujące zarówno
wartość badanego parametru w stosunku do próbki referencyjnej, jak i wykresy
zawierające porównanie wartości bezwzględnych uzyskanych dla próbki badanej
i referencyjnej.
4.1. Zbiorcze wyniki badań zestawione ze względu na badany parametr
4.1.1. Pomiar kąta zwilżania powierzchni
Przykładowy raport wyznaczania kąta zwilżania badanej powierzchni przedstawiony
jest na rysunku 2A. Badane próbki wykazywały zarówno właściwości hydrofilne
o
z minimalnym kątem zwilżania około 55 , jak i hydrofobowe z maksymalnym kątem
o
zwilżania około 110 (rys.2B).
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Rys. 2. Przykładowy raport z wykonanego badania zwilżalności powierzchni próbki(A)
i zbiorcze zestawienie wyników (B)
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4.1.2. Badanie adsorpcji białek osocza
Ponieważ natrafiono na problemy z wyznaczeniem bezwzględnej ilości białka
zaadsorbowanego do powierzchni badanych próbek, wyniki przedstawiono
w jednostkach arbitralnych (a.u.) (rys. 3). Najmniej białek osocza osadzało się na
powierzchni próbek PSS-17 do PSS-21 (PVP5-1 – PVP5-5) z najniższą wartością
przypadająca na próbkę PSS-18 (PVP5-2).
4.1.3. Badanie adhezji płytek krwi z pełnej krwi cytrynianowej
Powierzchnia próbki PSS-11 (PVP-5) była całkowicie wolna od elementów
morfotycznych, w tym również płytek krwi. Ponownie próbki PSS-17 – PSS-21
(PVP5-1 – PVP5-5) wykazywały znaczną oporność na adhezję płytek krwi. Do grupy
materiałów o niskiej adhezji płytkowej należą też próbki PSS-3 (Chronothane 55D),
PSS-7 (TiN-PP) i PSS-24 (ARLT–błysk). Natomiast najwyższą podatność na adhezje
płytkową wykazywał materiał PSS-13 (RFMS)
4.1.4. Ocena zmian w morfologii krwi poddanej kontaktowi z badaną powierzchnią
Nie zaobserwowano istotnych różnic w wartościach parametrów morfologii krwi
ocenianych przed i po kontakcie z badanymi materiałami. Jedynie liczba płytek krwi
ulegała dość znacznym zmianom, za co może być odpowiedzialna adhezja płytek krwi
do badanej powierzchni oraz spontaniczna agregacja płytek krwi po kontakcie z ta
powierzchnią. Zmiany te były jednak zbliżone liczbowo do wartości obserwowanych dla
polerowanej stali medycznej.
4.1.5. Spontaniczna agregacja płytek krwi po kontakcie z badaną powierzchnią
Najniższy poziom spontanicznej agregacji płytek krwi zanotowano dla próbek PSS-03
(Chronothane 55D),
PSS-05 (polistyren),
PSS-11 (PVP5), PSS- 20 (PVP5-4)
i PSS-21 (PVP5-5).
4.1.6. Poziom aktywacji płytek krwi po kontakcie z badaną powierzchnią
Wyniki dotyczące aktywacji płytek krwi indukowanej kontaktem z badanymi
powierzchniami wymagają głębszej analizy. Do oceny tej aktywacji wykorzystano dwa
powszechnie stosowane markery, to jest aktywną formę receptora fibrynogenu oraz
Selektynę- P, eksponowane na powierzchni zaktywowanych płytek krwi. W uzyskanych
wynikach brak jest korelacji między poziomem ekspresji tych markerów, co sugeruje,
że proces aktywacji płytek krwi przebiega z różna intensywnością niezależnymi
szlakami skutkującymi zróżnicowaną ekspresją tych markerów aktywacji. Drugą istotną
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obserwacją jest porównanie bezwzględnych wartości ekspresji tych markerów
z wartościami unormowanymi do poziomu obserwowanego w próbce referencyjnej.
Uwagę zwraca bardzo wysoki bezwzględny poziom ekspresji obu markerów
zaobserwowany dla próbki PSS-08, przy równie wysokim poziomie ekspresji tych
markerów dla próbki referencyjnej. Wynika to z wyjątkowo dużej podatności na
aktywację użytych płytek krwi. Natomiast w przypadku próbki PSS-19 zanotowano
podwyższony poziom ekspresji obu markerów, również w stosunku do próbki
referencyjnej. Obserwacja ta potwierdza słuszność strategii stosowania
w prowadzonych badaniach dobrze zdefiniowanej próbki referencyjnej (standardu
wewnętrznego).
4.1.7. Ilościowa i jakościowa analiza powstawania biofilmu bakteryjnego
Najbardziej oporne na kolonizację mikrobiologiczną okazały się próbki PSS-11 (PVP5),
PSS-20 (PVP5-4 ), PSS-21 (PVP5-5) oraz PSS-25 (ARLT-mat). Na powierzchniach tych
znajdowano jedynie bardzo małą liczbę martwych komórek bakteryjnych. Najsilniej
kolonizowane były powierzchnie próbek PSS-03 (Chronothane 55D), PSS-06 (P1iP2)
i PSS 22 (BIOMATE I).
4.1.8. Proliferacja komórek śródbłonka
Bardzo interesujące są wyniki badania proliferacji komórek śródbłonka. Próbki
o numerach PSS-03 (Chronothane 55D), PSS-09 (NAPHB), PSS-11 (PVP5), PSS-12
(PVP15), PSS-19 (PVP5-3) i PSS-20 (PVP5-4) wykazały bardzo silny hamujący wpływ
proliferacji komórek śródbłonka. Nie obserwowano tam praktycznie procesu
proliferacji, natomiast znaleziono komórki martwe. Jedynym wyjątkiem spośród tej
grupy była próbka PSS-03, gdzie nie znaleziono też komórek martwych. Warto też
zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki odsetek martwych komórek na próbce PSS-04
(Ti6Al4V).
4.1.9. Analiza zmian w ekspresji genów cyklu komórkowego komórek śródbłonka
Badanie zmian w ekspresji genów cyklu komórkowego zaindukowanych kontaktem
z badanymi powierzchniami przeprowadzono tylko dla siedmiu próbek. W każdym
badanym przypadku obserwowano istotne zmiany w ekspresji genów cyklu
komórkowego. Dominowała supresja badanych genów z wyjątkiem próbki PSS-04
(Ti6Al4V), gdzie zaobserwowano znaczący wzrost liczby genów w nadekspresji.
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Rys. 3. Przykładowy raport z wykonanego badania adsorpcji białek (A)
i zbiorcze zestawienie wyników (B).
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Rys. 4. Przykładowy raport z wykonanego badania adhezji płytek krwi (A)
i zbiorcze zestawienie wyników (B).
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Rys. 5. Przykładowy raport z wykonanego badania morfologii krwi (A)
i zbiorcze zestawienie wyników (B).
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Rys. 6. Przykładowy raport z wykonanego badania spontanicznej agregacji
płytek krwi (A) i zbiorcze zestawienie wyników (B).
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Rys. 7. Przykładowy raport z wykonanego badania aktywacji płytek krwi (A)
i zbiorcze zestawienie wyników dla ekspresji aktywnej formy
receptora fibrybnogenu (B) oraz Selektyny P (C).
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Rys. 8. Przykładowy raport z wykonanego badania powstawania biofilmu
bakteryjnego (A) i zbiorcze zestawienie wyników (B).
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Rys. 9. Przykładowy raport z wykonanego badania proliferacji
komórek śródbłonka (A) i zbiorcze zestawienie wyników (B).
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Rys. 10. Przykładowy raport z wykonanego badania zmian w ekspresji genów
cyklu komórkowego komórek śródbłonka (A) i zbiorcze zestawienie wyników (B).
4.1.10. Analiza zmian w proteomie komórek śródbłonka
Dla tych samych siedmiu próbek analizowano zmianę profilu proteomu komórek
śródbłonka. We wszystkich przypadkach obserwowano bardzo silne zmiany w profilu
proteomu komórek śródbłonka. Zmiany te dotyczyły zawsze tych samych grup
peptydów zidentyfikowanych przy użyciu spektrometrii masowej, ale tylko jeden z nich
uczestniczył w regulacji cyklu komórkowego. W czterech przypadkach PSS-04 (Ti6Al4V),
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PSS-07 (TiN-PP), PSS-15 (CFC55) oraz PSS-16 (C-Ag-IBAD) zaobserwowano przewagę
liczby peptydów w nadekspresji.

Rys. 11. Przykładowy raport z wykonanego badania zmian w profilu
proteomu komórek śródbłonka (A) i zbiorcze zestawienie wyników (B).
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4.1.11. Identyfikacja wybranych peptydów metodą spektrometrii masowej (MS)
Identyfikacji peptydów dokonano w grupie peptydów o zmienionej ekspresji
wspólnych dla wszystkich badanych próbek. Na rysunku 12 zaznaczone są spoty, które
zostały wycięte z żelu i poddane analizie identyfikacyjnej. Wyniki identyfikacji
peptydów zamieszczone są w tabeli 2.

Rys. 12. Przykładowy obraz żelu z elektroforezy 2D. Zaznaczone spoty zostały wycięte
z żelu. Znajdujące się tam peptydy identyfikowane były metodą spektrometrii masowej.
Wyniki identyfikacji znajdują się w tabeli 2.
Wśród zidentyfikowanych peptydów znaleziono peptyd o nazwie PCNA_HUMAN
(Proliferating cell nuclear PCNA Cyclin), którego podwyższona ekspresja korelowała
z nadekspresją genu P12004 kodującego ten peptyd (tabela 2, pozycja 11)
i uczestniczącego w regulacji cyklu komórkowego.
4.2. Zbiorcze wyniki badań zestawione ze względu na badany materiał
Poniżej znajduje się zestaw wykresów radarowych prezentujących porównanie
wartości oznaczonych parametrów uzyskanych dla każdego z badanych materiałów
w odniesieniu do wartości tych parametrów uzyskanych dla próbki referencyjnej
(standardu wewnętrznego). Ten sposób prezentacji pozwala na łatwe porównanie
właściwości badanych materiałów w kontakcie z krwią i komórkami śródbłonka.
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Tabela 2. Wyniki identyfikacji peptydów
Symbol
Nr
w bazie Nazwa peptydu
peptydu
NBCI

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
11

12
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Opis

Keratin type I
P13645, K1C10_HUMAN
cytoskeletal 1
Cytokeratin 10 CK 10,
Alpha-2-HSP02795 FETUA_HUMAN
glycoprotein-Fetuin-A
Alpha-2-HSP02795 FETUA_HUMAN
glycoprotein-Fetuin-A
Putative
Q53RS3 Q53RS3_HUMAN
uncharacterized
protein DDEF2
Angiotensinogen
P01019 ANGT_HUMAN precursor Serpin A8
Contains Angiotensin 1
Keratin type I
P35527 K1C9_HUMAN
cytoskeletal 9
Cytokeratin 9 CK 9
Serum albumin
Q9P157 ALBU_HUMAN
precursor
Serum albumin
Q9P157 ALBU_HUMAN
precursor
Lamin AC 70 kDa lamin
P02545 LMNA_HUMAN
Renal carcinoma
antigen
Actin cytoplasmic 2
P63261 ACTG_HUMAN
Gamma actin
Actin cytoplasmic 1
P60709 ACTB_HUMAN
Beta actin
Proliferating cell
P12004 PCNA_HUMAN
nuclear PCNA Cyclin
L lactate
P07195 LDHB_HUMAN dehydrogenase B chain
EC 111 27

PrawdopodoIlość
bieństwo (%) peptydów

100

6

100

4

100

4

98.5

1

8,5

1

100

4

100

5

100

5

100.0

9

47

9

51,5

10

100

5

100

6
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Rys. 13. Porównanie parametrów charakteryzujących polimer Chronothane 50,
stop tytanu Ti6Al4V oraz polistyren. Czwarty z wykresów pokazuje dane zbiorcze
dla tych materiałów.
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Rys. 14. Porównanie parametrów charakteryzujących materiały PSS-06 – PSS-09.
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Rys. 15. Porównanie parametrów charakteryzujących materiały PSS-10 – PSS-13.
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Rys. 16. Porównanie parametrów charakteryzujących materiały PSS-14 – PSS-17.
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Rys. 17. Porównanie parametrów charakteryzujących materiały PSS-18 – PSS-21.
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Rys. 18. Porównanie parametrów charakteryzujących materiały PSS-22 – PSS-25.
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5. Podsumowanie
Celem przeprowadzonych badań była ocena nowych materiałów, przewidzianych do
budowy sztucznego serca, ze względu na ich przydatność do tego zastosowania,
z punktu widzenia oddziaływania z krwią oraz z komórkami śródbłonka.
Przeprowadzona ocena miała wspomóc proces decyzyjny Koordynatora projektu
w zakresie wyboru materiałów o wysokim poziomie trombozgodności i wysokiej
tolerancji przez komórki śródbłonka. Ten proces decyzyjny może być wsparty analizą
wykresów radarowych zamieszczonych na rysunkach 13-18.
Warto zwrócić uwagę, że analizie poddano także biomateriały powszechnie używane
w praktyce medycznej (rys. 13), to jest:
 Chronothane 55D (PSS-03) – polimer obecnie stasowany do wytwarzania
komór sztucznego serca;
 Ti6Al4V (PSS-04) – stop tytanu powszechnie stosowany w implantologii, także
do wytwarzania pierścieni zastawki serca;
 Polistyren (PSS-05) – polimer stasowany powszechnie do wytwarzania naczyń
do hodowli komórkowej (powierzchnia polistyrenu pokryta jest wtedy filmem
białkowym), a także materiałów do kontaktu z krwią.
Analiza uzyskanych wyników pokazuje, że Chronothane 55D jest zupełnie dobrym
materiałem do kontaktu z krwią. Tylko dwa parametry charakteryzujące ten polimer są
gorsze niż dla próbki referencyjnej. Są to ekspresja Selektyny P na powierzchni płytek
krwi oraz podatność na kolonizację mikrobiologiczną. Pierwszy z tych parametrów nie
stanowi jednak specjalnego zagrożenia dla kontaktu z krwią. Znacznie gorzej byłoby,
gdyby znacznie podwyższony był poziom ekspresji aktywnej formy receptora
fibrynogenu. Sytuacja taka groziłaby powstawaniem znacznej liczby agregatów
płytkowych w krążącej krwi. Jednak parametr ten jest zdecydowanie niski. Natomiast
podatność na kolonizację mikrobiologiczną stanowi dość istotne zagrożenie
w przypadku długookresowej współpracy implantu wykonanego z tego materiału
z organizmem biorcy. Możliwe są wtedy infekcje bakteriami oportunistycznymi.
W świetle tych wyników nadspodziewanie dobrze wypada polistyren, który nie
powoduje wzmożonej ekspresji markerów aktywacji płytek krwi i nie jest podatny na
kolonizację mikrobiologiczną. Tak samo jak Chronothane 55D polistyren ogranicza
proliferację komórek śródbłonka, ale też oba materiały nie powodują śmierci
hodowanych na ich powierzchniach komórek śródbłonka.
Zdecydowanie mniej korzystnie wypada w tym porównaniu stop tytanu Ti6Al4V.
Materiał ten okazuje się być znacznie bardziej trombogeny niż Chronothane 55D
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i polistyren, ale jest znacznie bardziej oporny na kolonizację mikrobiologiczną
i wspomaga proces proliferacji komórek śródbłonka.
Warto zwrócić uwagę na materiały PSS-11 i PSS-21. Oba te materiały wykazują bardzo
niski poziom adhezji płytkowej, podatności na kolonizację mikrobiologiczną, a także
hamują proliferację komórek śródbłonka. Niestety, przy okazji wykazują cechy
cytotoksyczności komórek śródbłonka i komórek E. coli.
Pożądany, hipotetycznie korzystny poziom parametrów charakteryzujących
biomateriał przewidziany do kontaktu z krwią i komórkami śródbłonka
zaprezentowany jest na rysunku 19.

Rys. 19. Pożądane wartości parametrów biomateriału
przeznaczonego do kontaktu z krwią.
Materiał ten powinien charakteryzować się niskim poziomem adsorpcji białek osocza,
silnie ograniczoną adhezją płytek krwi na jego powierzchni. Morfologia krwi
kontaktującej się z powierzchnię tego materiału nie powinna ulegać znaczącym
zmianom, szczególnie ze względu na liczbę płytek krwi. Spontaniczna agregacja płytek
krwi i ich aktywacja w wyniku kontaktu z powierzchnią materiału powinny być na
niskim poziomie, podobnie jak kolonizacja mikrobiologiczna. Natomiast proliferacja
komórek śródbłonka na powierzchni tego materiału może być wspomagana.
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1. Wstęp
Niniejsze opracowanie zawiera opis modelu układu krążenia, wraz z możliwością
dołączenia równoległego wspomagania pracy komory serca, wykonanego na potrzeby
monitorowania pracy sztucznej komory serca. Zamieszczone zostały informacje
o przebiegu i wynikach przeprowadzonego eksperymentu identyfikacyjnego dla
pulsacyjnej protezy serca POLVAD w trakcie pracy w pętli otwartej jak i zamkniętej.
Przedstawiono zastosowane metody modelowania przepływów dla badanej komory
oraz implementację wyznaczonych modeli matematycznych w pakiecie programowym
PExSim, umożliwiających przeprowadzenie symulacji warunków hemodynamicznych
panujących w układzie krążenia. Odtwarzanie warunków może odbywać się dla stanów
fizjologicznie prawidłowych, patologicznych (Darowski M., 2001) oraz przy pracy ze
wspomaganiem.
Wykorzystanie sztucznych narządów ma duże znaczenie w dzisiejszej medycynie. Wiele
organów człowieka posiada zdolności samo regeneracyjne, dzięki którym możliwe jest
przywrócenie jego prawidłowego funkcjonowania. Jednym z takich narządów jest
mięsień serca. Z tego względu celowym jest stosowanie urządzeń umożliwiających
zastąpienie funkcji niewydolnej komory do czasu przywrócenia jej prawidłowej
czynności lub ewentualnego przeszczepu. Ten rodzaj terapii wykorzystywany jest
również w celu podtrzymania funkcji życiowych w czasie zabiegów
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kardiochirurgicznych. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat powstało wiele
różnych konstrukcji urządzeń wspomagających pracę serca różniących się między sobą
tak sposobem pracy jak i miejscem dołączenia do układu krążenia. Rozróżniane są
pompy o przepływie ciągłym i pulsacyjnym, które mogą być dołączone do układu
krążenia w sposób równoległy lub szeregowy (Darowski M., 2001).
Każde urządzenie medyczne, przed zastosowaniem klinicznym, musi być dokładnie
przetestowane oraz muszą zostać dobrane odpowiednie parametry jego pracy. Te
zadania powinny być wstępnie przeprowadzane podczas badań in vivo, czyli poza
organizmem żywym, a zatem niezbędne jest modelowanie odpowiednich procesów
dynamicznych. Na przestrzeni ostatnich lat, powstało wiele różnych modeli układu
krążenia, umożliwiających badanie wpływu poszczególnych parametrów, na panujące
w nim warunki hemodynamiczne. W wielu przypadkach wyznaczane opisy
opracowywane są pod kątem konkretnego zastosowania, jak np. modelowania
krążenia pozaustrojowego czy płucnego (Liand C., 1992, Tsuruta H., 1994), ale również
budowane są modele bardziej ogólne, reprezentujące kompletny układ krążenia.
Wyróżnia się symulatory fizyczne, np. hydrauliczne oraz numeryczne. Dodatkowo
konstruowane są modele hybrydowe, łączące opis matematyczny ze środowiskiem
rzeczywistym. Dzięki temu mogą być one użyteczne w wielu różnorodnych
zastosowaniach, m.in. do badania urządzeń medycznych.
Zamierzeniem pracy jest przedstawienie badań, których celem było wyznaczenie
modeli dynamicznych protezy serca oraz tzw. platformy badawczej, pozwalającej na
testowanie algorytmów monitorowania i sterowania urządzeniami wspomagającymi.
Niezbędne było utworzenie modelu układu krążenia oraz modelu sztucznej komory
serca. Zostało to wykonane przy wykorzystaniu pakietu programowego PExSim
(Janiszowski K., 2006), który jest interaktywnym środowiskiem umożliwiającym
przeprowadzanie obliczeń oraz symulacji komputerowych. Zawiera on zestaw
predefiniowanych bloków funkcyjnych pozwalających na: modelowanie bazowych
zależności matematycznych i logicznych, podstawowych elementów dynamicznych
i statycznych oraz elementów obsługujących operacje wejść i wyjść. Otwarta
architektura systemu pozwala na reprezentację rozbudowanych układów
dynamicznych poprzez możliwość implementacji specjalizowanych pluginów. W pracy,
opisana została biblioteka zawierająca zespół bloków funkcyjnych, odwzorowujących
pracę poszczególnych elementów układu krążenia oraz bloki pozwalające na
modelowanie pracy urządzenia wspomagającego. Elementy te zgrupowane zostały
w osobnej bibliotece programu. Ich odpowiednie połączenie pozwala na czytelne
przedstawienie układu krążenia człowieka, wraz z dołączonym wspomaganiem
komorowym, a dostosowanie do zadanych warunków fizjologicznych odbywa się

344

Modelowanie pracy sztucznej komory serca oraz układu krążenia człowieka
z dołączonym wspomaganiem lewokomorowym.

poprzez zmianę parametrów modelowania. Artykuł zawiera również opis przebiegu
eksperymentu identyfikacyjnego dla urządzenia wspomagającego POLVAD.
Przedstawione zostały rożne podejścia do problemu modelowania dynamiki sztucznej
komory serca, w tym zastosowanie zmodyfikowanego opisu elastancyjnego komory,
wykorzystanie prostego modelu opartego na zależnościach hydraulicznych oraz wyniki
uzyskane na drodze modelowania rozmytego. Zawarte zostały wykresy porównawcze
przebiegów wielkości modelowanych i odpowiadających im danych pomiarowych.
Przedstawiono wyniki otrzymane w procesie symulacji pracy modelu układu krążenia
ze wspomaganiem lewokomorowym i wykorzystaniem opracowanych modeli.

1. Implementacja algorytmów symulacyjnych dla układu krążenia
Pierwszym etapem pracy nad platformą umożliwiającą automatyczny dobór
parametrów sterowania dla sztucznej komory serca było opracowanie i implementacja
modelu układu krążenia człowieka. Jednym z bardziej uznanych i szeroko opisywanych
w literaturze fachowej jest model o parametrach skupionych, przedstawiany w formie
analogii układu elektrycznego (Rys. 1), składający się ze źródeł (komór) oraz elementów
takich jak pojemności, oporności i indukcyjności (Ferrari G.,1977, Ferrari G., 2006).

Rys. 1 Elektryczna analogia modelu układu krążenia (Ferrari G., 2005)
Model lewej i prawej komory serca opiera się na prawie Starlinga (Costanzo L. S.,
2007), określającym warunki równowagi pomiędzy charakterystykami napełniania
i opróżniania komory. Podstawą zależnością jest funkcja umożliwiająca wyznaczenie
wartości ciśnienia wewnątrzkomorowego (Ferrari G.,1977, De Lazzari C., 2000):
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Wyrzut:

Pv (t )  (Vv (t )  Vv 0 (t ))  Ev (t )  Emax  f (Vv (t ),Vv (t ),Vv max (t ))

(1)

Napełnianie:

Pv (t )  A  e k Vv (t )  B  e  jVv (t )  C
gdzie:








(2)

Pv(t) – ciśnienie w komorze serca,
Vv(t) – objętość komory,
Vv0 – objętość szczątkowa komory (przy zerowym ciśnieniu),
Ev(t) – funkcja elastancji znormalizowana do wartości jeden,
Emax – wartość maksymalna funkcji elastancji (końcowo-skurczowa),

f (Vv (t ),Vv (t ),Vv max (t )) - funkcja korekcyjna zależna od objętości komory
i tempa wyrzutu,
A,B,C,j,k – parametry, modyfikujące kształt i pozycję charakterystyki
napełniania.

Wartości przepływów silnie zależą zarówno od kształtu jak i wartości maksymalnej
funkcji elastancji. Jest ona najważniejszą częścią opisu działania komory. W naszym
zastosowaniu za podstawę obliczeń przyjęto funkcję o kształcie zgodnym z (Ferrari
G.,1977). Zmiana kurczliwości komory serca reprezentowana jest przez modyfikację
wartości elastancji końcowo-skurczowej. Pozostałe zależności wyznaczane są zgodnie
z podstawowymi zależnościami fizycznymi, bazując na dwóch podstawowych
równaniach (3,4).

P
R
Q
P 
C
Q

gdzie:
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Q – natężenie przepływu krwi,
ΔP – spadek ciśnienia krwi,
R – oporność układu naczyniowego,

(3)
(4)
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 P –ciśnienie panujące w układzie,
 ΔQ – różnica przepływu wejściowego i wyjściowego krwi z układu,
 C – podatność układu naczyniowego.

Wartości natężeń przepływów obliczane są jako iloraz wartości spadku ciśnienia
i oporów przepływu. Wartości ciśnień wyznaczane są z równania (4), będącego
ilorazem różnicy ΔQ rozpływów oraz sumarycznej podatności tego systemu. Podatność
jest wielkością opisującą zdolność ścian naczyń krwionośnych do rozszerzania się
i kurczenia pod wpływem zmian ciśnienia i jest definiowana, jako stosunek zmiany
objętości naczynia do zmiany ciśnienia.
W wyniku implementacji opisanego modelu powstała biblioteka zawierająca sześć
bloków funkcyjnych odpowiadających poszczególnym elementom systemu krążenia:
 lewa komora serca (LH),
 prawa komora serca (RH),
 układ tętniczy krążenia systemowego (SAC),
 układ żylny krążenia systemowego (SVC),
 układ tętniczy krążenia płucnego (PAC),
 układ żylny krążenia płucnego (PVC).
Dodatkowo wyprowadzone zostały zależności umożliwiające dołączenie urządzenia
wspomagającego oraz zamieszczony został podstawowy model urządzenia
wspomagającego, będący analogią opisu komory serca (VAD). W bloku tym
dopasowane zostały parametry pracy, tak, aby możliwe było przybliżone odtwarzanie
warunków wspomagania i praca przeciw-pulsacyjna względem lewej komory serca.
Odpowiednie połączenie bloków w układ zamknięty tworzy pełny model układu
krążenia bez (a) lub ze wspomaganiem (b).
Przeprowadzenie symulacji funkcjonowania układu krążenia umożliwia wyznaczanie
przebiegów takich wartości jak: ciśnienie w lewej i prawej komorze serca (Plv, Prv),
przepływ wejściowy i wyjściowy z komór (Qli, Qlo, Qri, Qro), ciśnienie w aorcie (Pi),
natężenie przepływu krwi w systemowym i płucnym układzie tętniczym (Qas, Qap),
ciśnienie w systemowym i płucnym układzie tętniczym (Pas, Pap) oraz żylnym
(Pvs, Pvp). Uzupełnienie układu o możliwość równoległego dołączenia modelu
urządzenia wspomagającego pozwala na obserwację przebiegów natężeń przepływów
zasilającego i wyjściowego z pompy (Qi, Qo) oraz obserwację wpływu dołączenia
sztucznej komory serca na warunku panujące w układzie.
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Rys. 2 Model układu krążenia wykonany w programie PExSim a) bez dołączonego
wspomagania b) ze wspomaganiem lewokomorowym
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Jako wartości pomocnicze, obliczane są: chwilowa objętość komór serca oraz komory
(Plv, Prv, Pv) oraz ciśnienie w komorze krwistej urządzenia (Pv). Dodatkowo, każdy blok
funkcyjny zawiera zestaw parametrów, umożliwiający wygodną modyfikację
właściwości układu. Są to między innymi wartości poszczególnych oporów, podatności,
inertancji, wartości elastancji końcowo-skurczowej czy objętości spoczynkowych
komór. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie obliczeń dla różnych warunków pracy
systemu, takich jak np. stan fizjologiczny uznawany za prawidłowy, stan niewydolności
lewej komory serca, patologia z zastosowaniem wspomagania, jak i dopasowanie
działania modelu do przebadanego przypadku klinicznego.

2. Modelowanie urządzenia wspomagającego pracę lewej komory serca
2.1. Eksperyment identyfikacyjny
Po dodaniu do modelu układu krążenia wstępnego bloku, reprezentującego pracę
pulsacyjnego urządzenia wspomagającego, powstała potrzeba dokładniejszego
zbadania dynamiki tego obiektu. W tym celu, w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
w Zabrzu, przeprowadzony został szeroki eksperyment identyfikacyjny pozaustrojowej
komory wspomagania pracy serca POLVAD. Urządzenie to powstało w wyniku prac
prowadzonych w ramach Programu Polskie Sztuczne Serce i jest obecnie
wykorzystywane klinicznie. Jest to pompa pulsacyjna, składająca się z dwóch komór:
powietrznej i krwistej, rozdzielonych membraną.

Rys. 3 Pozaustrojowa komora wspomagania serca POLVAD (www.sztuczneserce.pl)
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Sterowanie pneumatyczne, wytwarzane cyklicznie – nadciśnienie i podciśnienie,
realizowane przy użyciu dedykowanego sterownika POLPDU-402, doprowadzane jest
do urządzenia poprzez przewód pneumatyczny. Komora hydrauliczna połączona jest
natomiast ze źródłem i odbiorem krwi przy pomocy dwóch kaniul wyposażonych
w zastawki mechaniczne. (Rys. 3) W przypadku fazy zasilania nadciśnieniem, następuje
otwarcie zastawki wylotowej (zamknięcie wlotowej) i wypływ cieczy z urządzenia.
Doprowadzenie niskiego ciśnienia zasilania powoduje odwrotne działanie zastawek
i napełnianie komory.
Do przeprowadzenia testów wykorzystany został model hybrydowy układu krążenia
człowieka. Jest to połączenie symulatora numerycznego ze środowiskiem fizycznym
przy wykorzystaniu, opracowanych i skonstruowanych przez Instytut Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej PAN, przetworników impedancji (Kozarski M., 2008).
Przekształcają one obliczone przez model wartości w rzeczywiste przepływy cieczy
o parametrach zbliżonych do właściwości krwi. Pozwala to na dołączanie i badanie
urządzeń wspomagających poza organizmem żywym i bez konieczności
wykorzystywania naturalnych płynów ustrojowych. Możliwość modyfikacji parametrów
modelu matematycznego pozwoliła na przeprowadzenie badań pracy układu
wspomagania w przypadku symulacji stanu patologii lewej komory serca jak również
w warunkach ustalonych obciążenia wejściowego i wyjściowego. Wyposażenie
stanowiska w odpowiednie przetworniki i karty pomiarowe pozwoliło na obserwację
i rejestrację wybranych przebiegów: ciśnienia sterującego (Ppn), ciśnienia na wejściu
i wyjściu z komory (Pin, Pout) oraz przepływów wlotowego i wylotowego cieczy
krwiopodobnej (Qin, Qout). W ramach przeprowadzonych eksperymentów uzyskano
wyniki w postaci 643 serii pomiarowych, składających się z dziesięciu cykli pracy dla
rożnych warunków zasilania i obciążenia komory. Na ich podstawie przeprowadzane
były dalsze prace, mające na celu wyznaczenie modelu badanego urządzenia
wspomagającego.
2.2. Metody modelowania
Z kardiologicznego punktu widzenia, najważniejszym parametrem wspomagania jest
wielkość rzutu minutowego, czyli objętość krwi, która została przepompowana w ciągu
jednej minuty. Oszacowanie tej wielkości mogło by się odbywać się na podstawie
znajomości rzeczywistej wartości objętości komory krwistej urządzenia, jednak metoda
tego pomiaru nie została dotychczas dopracowana. Innym sposobem jest obliczenie
rzutu na podstawie wielkości przepływu wylotowego. Z tego względu, dokładne
modelowanie natężenia przepływu wyjściowego jest jednym z podstawowych
czynników, warunkujących prawidłowe zaprojektowanie układu sterowania.
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Wielkością równie istotną jest wyznaczenie natężenia przepływu wejściowego. Szukany
jest więc model o strukturze przedstawionej na Rys. 4, gdzie wielkości Pmax, Pmin,
%SYS, BPM oznaczają parametry zasilania: wartość maksymalną ciśnienia sterującego,
wartość minimalną, stosunek czasu trwania fazy wyrzutu do całego okresu, liczbę cykli
w ciągu minuty.

Rys. 4 Schemat poglądowy poszukiwanego modelu dynamiki protezy serca
Analiza przebiegów uzyskanych w trakcie pomiarów wskazuje, że modelowanie
dynamiki działania urządzenia nie jest zadaniem trywialnym. Mamy do czynienia
z szerokim zakresem możliwych zmian parametrów zasilania protezy, które bardzo
silnie oddziałują na charakter procesu. Dodatkowo, konieczne jest zamodelowanie
działania zastawek mechanicznych oraz zjawisk związanych ze spójnością strugi.
Kolejny problem, to bardzo duża zależność opisu od wystąpienia lub braku pełnego
napełnienia i opróżnienia komory. Pierwszym podejściem do utworzenia
odpowiedniego modelu była modyfikacja opisu elastancyjnego naturalnej komory
serca. Zastawki o działaniu analogicznym do diody idealnej zastąpiono zależnością
inercyjną. Zmodyfikowany został również sposób wyznaczania ciśnienia w komorze
krwistej zgodnie z zależnością:

Pv (t )  (Vv (t )  Vv0 (t ))  ( Ein (t )  Ein max  Eout (t )  Eoutmax )  f1 (Vv (t ),Vv (t ),Vv max (t ))
gdzie:








(5)

Pv – ciśnienie w komorze krwistej,
Vv – objętość komory krwistej,
Vv0 – objętość komory krwistej przy zerowym ciśnieniu,
Ein – funkcja elastancji przy napełnianiu komory,
Eout – funkcja elastancji przy opróżnianiu komory,
Ein max, Eout max – wartości maksymalne odpowiednich elastancji.
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Wykonany opis zawierał wiele nieznanych parametrów, takich jak: wartości stałych
czasowych zastawek, ich wartości oporności wlotowych i wylotowych, współczynniki
kształtu i przesunięcia czasowego funkcji elastancji. Do dobrania odpowiednich
wartości wykorzystany został program współpracujący ze środowiskiem symulacyjnym
PExSim - PExSim Optimizer. Pozwala on na dobór wartości nieznanych parametrów
modelu poprzez wykorzystanie algorytmów optymalizacyjnych. W wyniku poszukiwań,
z zastosowaniem różnorodnych metod obliczeniowych i wskaźników optymalizacji,
najlepszy wynik został otrzymany przy pomocy algorytmu PSO (Particle Swarm
Optimization) i wskaźniku optymalizacji przyjętym, jako miara różnic pomiędzy
modelowanym i rzeczywistym przepływem wejściowym oraz różnic pomiędzy
modelowanym i rzeczywistym przepływem wyjściowym. Porównanie przebiegów
modelowanych i pomierzonych przedstawiono na rysunkach Rys. 5 i Rys. 6.

Rys. 5 Zmierzony i modelowany przebieg natężenia przepływu wyjściowego
Przebiegi otrzymane w wyniku modelowania mają charakter przybliżony do
pomierzonych. Model elastancyjny, (5), nie zawiera jednak zależności sygnałów
wyjściowych od wielkości ciśnienia sterującego. Oznacza to, że dla konkretnego
przypadku pracy uzyskane dane są prawidłowe, jednak dla innej serii pomiarowej
wymagane jest przeprowadzenie kolejnego procesu optymalizacji. Można dopasować
utworzony model dla pojedynczego przypadku, jednak jego wykorzystanie na szerszym
polu wymagałoby wyznaczenia zestawu parametrów dla różnych przypadków
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sterowania. Jest to metoda żmudna i najprawdopodobniej nierealizowalna ze względu
na dużą liczbę możliwych trybów pracy.

Rys. 6 Zmierzony i modelowany przebieg natężenia przepływu wejściowego

Innym podejściem do wyznaczenia opisu dynamiki urządzenia wspomagającego była
próba modelowania z wykorzystaniem podstawowych zależnościach z dziedziny
hydrauliki i pneumatyki. Wyznaczono zależność opisującą wartość ciśnienia w komorze
krwistej, będącą funkcją wartości ciśnienia sterującego. Dodany został algorytm
umożliwiający wykrywanie zmiany faz ciśnienia sterującego, co umożliwiło
zamodelowanie stanów zamknięcia i otwarcia zastawek. Wartość przepływu obliczana
jest na podstawie bilansu ciśnień z uwzględnieniem zmian rezystancji zastawki.
Parametry procesu zostały dobrane ręcznie. Wyniki symulacji pokazane są na
rys. 7 i rys.8.
Uzyskane w wyniku modelowania przebiegi nie są w pełni adekwatne do przebiegów
rzeczywistych, jednak oddają charakter odpowiednich przepływów. Zaletą tego opisu
jest jednak fakt, że bez zmian parametrów modelu, otrzymujemy zbliżoną jakość
odtwarzania dla różnych warunków zasilania, tak ciśnieniowych jak i czasowych.
Przebieg sterujący jest bowiem wejściem modelu, które niesie informację
o wartościach skrajnych oraz stopniu wypełnienia sygnału sterującego jak
i częstotliwości pracy urządzenia.
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Rys. 7 Porównanie przebiegów modelowanych i zmierzonych przepływu wyjściowego
urządzenia wspomagającego dla różnych wartości maksymalnego ciśnienia zasilania:
a) Pmax=175 mmHg, b) Pmax = 150 mmHg, c) Pmax= 100 mmHg.
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Rys. 8 Porównanie przebiegów modelowanych i zmierzonych przepływu wyjściowego
urządzenia wspomagającego dla tych samych wartości ciśnień zasilania i innych
parametrów czasowych: a) BPM = 60 uderzeń/min, %SYS = 40%,
b) BPM = 75 uderzeń/min, %SYS = 40%, c) BPM = 60 uderzeń/min, %SYS = 60%.
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2.3. Modelowanie rozmyte
Innym zastosowanym podejściem do problemu modelowania jest wykorzystanie
modeli rozmytych. Bazują one na opisie dynamiki przybliżonym przy pomocy zestawu
transmitancji operatorowych, będący sumą wpływu poszczególnych danych
wejściowych na sygnał wyjściowy modelu. Przykładowo, dla rozważanego przypadku,
natężenie przepływu wyjściowego, dla zerowych wartości początkowych, można
przedstawić zgodnie z zależnością:
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Wyznaczanie wartości współczynników wykonywane jest najczęściej w sposób
pośredni metodą identyfikacji parametrycznej, tzn. na podstawie danych pomiarowych
1

wyznaczane są transmitancje dyskretne GFwylVj ( z ) , w taki sposób, aby sygnał
modelowany

~
Fwyl (k) , gdzie Δ jest krokiem próbkowania, był jak najbardziej zbliżony

do rzeczywistego. Otrzymujemy opis składający się z wektora wejść do modelu v(k),
zawierającego sygnały pomierzone w odpowiednich chwilach czasowych, oraz wektora
 nieznanych współczynników transmitancji:

F~ (k)  v(k)
wyl

(8)

Wektor współczynników transmitancji może być oszacowany przy pomocy rożnych
metod, np. metodą najmniejszej sumy kwadratów błędów (LS) (Janiszowski K., 2002).
Wyznaczone wartości są następnie przekształcane na drodze aproksymacji na
współczynniki transmitancji ciągłej (7). Wyznaczony w ten sposób model, pomimo
zazwyczaj dokładnego odtwarzania dynamiki badanego procesu, ma charakter lokalny.
Oznacza to w naszym przypadku, że zmiana parametrów sterowania spowoduje
konieczność ponownego doboru współczynników. Dlatego też zastosowane zostało
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modelowanie rozmyte. Dla tej samej struktury układu (8) wektor współczynników
θ jest uzależniony od zmiennej (lub kilku zmiennych rozmywających ri), określonych
przez funkcje przynależności φi. Przykładowo, wyznaczane mogą być osobne modele
dla wartości niskich, średnich i wysokich danej zmiennej. Model sumaryczny jest sumą
wagową modeli cząstkowych i odpowiadających im wartości funkcji przynależności. Na
Rys. 9 przedstawiono opisywaną sytuację.

Rys. 9 Przykładowe funkcje przynależności dla zmiennej rozmywającej r i
Ogólnie można wyznaczyć model rozmyty w formie kombinacji liniowej kilku modeli
lokalnych wyznaczonych dla różnych przedziałów funkcji przynależności. Dla
zaznaczonego na Rys. 9 stanu pośredniego stosowany jest wektor współczynników
określony zależnością:

  1 1   2  2  3  3  0.7 1  0.3  2  0  3
Algorytmy oszacowywania wektorów modeli cząstkowych i, przy wykorzystaniu
modeli rozmytych są bardziej rozbudowane i wymagają jednoczesnego obliczenia
wektorów dla wszystkich modeli cząstkowych j, co zostało szerzej opisane w pracy
(Janiszowski K., 2010). Podstawową trudność stanowi też wyznaczenie właściwego
kształtu i liczby funkcji przynależności. Istnieją jednak algorytmy (Janiszowski K., 2009,
Wnuk P., 2004), które ułatwiają optymalny dobór tych parametrów.
Początkowo wyznaczony został zwykły, parametryczny model obiektu. Został on
oszacowany dla przykładowej serii danych o zadanej różnicy ciśnień P = 100 mmHg
(w układzie sterowania POLPDU-402). Uzyskane przebiegi sygnału natężenia wypływu
z komory dla danych pomiarowych i symulacyjnych przedstawia Rys. 10.
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Rys. 10 Modelowany i pomierzony wycinek przebiegu przepływu F wyl dla modelu
wyznaczonego na podstawie sekwencji P=100 mmHg (Janiszowski K., 2010)

Rys. 11 Modelowany i pomierzony wycinek przebiegu przepływu F wyl (P=135 mmHg)
dla modelu wyznaczonego na podstawie sekwencji P=100 mmHg
(Janiszowski K., 2010)
Uzyskane, Rys. 10, odwzorowanie wartości przepływu wyjściowego jest w wysokim
stopniu poprawne, a miara błędu wynosiła 23.5%. W sposób wierny odtworzone
zostało zjawisko przepływu wstecznego, zarówno jego wartość jak i czas trwania.
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Przedstawione wyniki odnoszą się jednak do tej samej sekwencji danych, na podstawie
których wyznaczany był model. W przypadku wykorzystania innej serii pomiarowej, np.
dla zadanej różnicy ciśnień P=135 mmHg, symulacja była już nieprawidłowa
i wykazywała średni poziom błędów 157% (Rys. 11). Zgodnie z przewidywaniami udało
się wyznaczyć i dopasować model parametryczny dla konkretnego trybu zasilania, ale
ma on charakter lokalny, nie nadający się do opisu działania obiektu w szerokim
zakresie zmian sygnału sterującego.
W celu uzyskania ogólniejszego opisu właściwości dynamicznych urządzenia
postanowiono wykorzystać modelowanie rozmyte. Jako zmienne rozmywające
wykorzystano sygnał zadanej różnicy ciśnień P oraz sygnał natężenia przepływu Qout.
W przypadku sygnału P zastosowano podział na trzy funkcje przynależności: za niską
wartość przyjęto P < 125 mmHg, a za wysoką: P powyżej 160 mm Hg, Rys. 12a. Dla
sygnału przepływu Qout przeprowadzono rozmycie uzależniające parametry modelu od
fazy pracy protezy: przepływ dodatni (właściwy wyrzut), przepływ wsteczny
(domykanie zastawki) oraz domknięcie zastawki, Rys. 12b.

Rys. 12 Funkcje przynależności dla zmiennej rozmywającej a) P , b) Fwyl.
W efekcie zastosowania przedstawionej metody rozmywania, niezbędne było
określenie 9 modeli cząstkowych. Ponieważ pomiary zostały przeprowadzone dla
wartości P=100, 135, 150, 165, 175 mm Hg, to do celów wyznaczania modeli
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wykorzystano dane pomiarowe dla cykli o różnicy ciśnień: P=100, 150, 175 mm Hg,
a w celu weryfikacji pozostałe. Porównawcze wycinki przebiegów dla poszczególnych
serii zostały przedstawione na rys.13 i rys.14.

Rys. 13 Zmierzone i modelowane za pomocą modelu rozmytego wycinki przebiegów
wartości wypływu z komory POLVAD dla serii, na podstawie których wyznaczane były
parametry modelu a) P = 100 mm Hg, b) P = 150 mm Hg, c) P = 175 mm Hg
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Rys. 14 Zmierzone i modelowane za pomocą modelu rozmytego wycinki przebiegów
wartości wypływu z komory POLVAD dla serii weryfikacyjnych a) P = 135 mm Hg,
b) P = 165 mm Hg
Można zaobserwować wyraźną zgodność przebiegów mierzonych i modelowanych.
Błędy modelowania wynosiły od 10.4% do 23.3% i w znacznej mierze mogły być
efektem niedoskonałości zastosowanej techniki pomiarowej. Model dobrze odtwarza
przebiegi zarówno dla danych na podstawie których był wyznaczany jak
weryfikacyjnych, co sprawia, że można go uznać za dobre odwzorowanie dynamiki
komory POLVAD.

3. Wyniki modelowania wspomagania lewokomorowego
Poszczególne elementy biblioteki HCS (Human Circulatory System), wraz z blokami
funkcyjnymi reprezentującymi pracę pulsacyjnej pompy wspomagającej pracę serca,
mogą być połączone w układ zamknięty, tworząc kompletny model układu krążenia
człowieka bez lub ze wspomaganiem, tak jak zostało to ukazane na rys.2.
Przeprowadzenie symulacji umożliwia odtwarzanie przebiegów głównych wielkości
hemodynamicznych, takich jak przepływy, ciśnienia i zmiany objętości komór. Analiza
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pętli pracy serca (na płaszczyźnie ciśnienie-objętość) umożliwia określenie bilansu
energetycznego dla komory serca (Darowski M., 2001) i wartości rzutu jednostkowego
SV (ang. Stroke Volume). Pośrednio pozwala więc na wyznaczenie wielkości rzutu
minutowego, który jest iloczynem częstości akcji serca oraz wartości SV i jest głównym
parametrem oceny efektywności pracy komory serca. Przykładowa pętla pracy lewej
komory serca, otrzymana w wyniku symulacji, z zaznaczeniem wartości rzutu
jednostkowego (SV), objętości spoczynkowej komory (V0) oraz charakterystyk
opróżniania (ESPVR) i napełniania (EDPVR), przedstawiona jest na Rys. 15.

Rys. 15 Pętla pracy serca na płaszczyźnie ciśnienie-objętość na przykładzie lewej
komory serca (a - napełnianie, b - skurcz izowolumertyczny c - wyrzut,
d- rozkurcz izowolumertyczny) (Golnik A., 2010)
Poprzez modyfikację parametrów poszczególnych bloków funkcyjnych, możemy
wykonać obliczenia dla różnych warunków pracy układu. Przykładowo, patologia lewej
komory serca może być zamodelowana poprzez zmiany parametrów bloku LH:
obniżenie wartości elastancji końcowo-skurczowej oraz zwiększenie objętości
spoczynkowej V0 komory. Stan niewydolności lewej komory powoduje obniżenie
wartości ciśnienia w systemowym układzie tętniczym oraz, ze względu na
niewystarczającą wydajność pracy i gromadzenie się krwi w układzie płucnym żylnym,
wzrost ciśnienia w lewym przedsionku. W wyniku symulacji stanu patologicznego,
otrzymano wyniki zgodne z przewidywaniami. Uzyskane przebiegi przedstawione są na
Rys. 16 - Rys. 18.
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Rys. 16 Wynik modelowania ciśnienia komorowego (Plv), ciśnienia w układzie tętniczym
systemowym (Pas) i ciśnienia aortalnego (Pil) dla warunków fizjologicznych
prawidłowych i patologii

Rys. 17 Wynik modelowania ciśnienia w układzie żylnym płucnym (Pvp) i ciśnienia
przedsionkowego (Pla) dla warunków fizjologicznych prawidłowych i patologii
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Rys. 18 Pętla pracy lewej komory serca dla warunków fizjologicznych
prawidłowych i patologii
Możliwość dołączenia bloku funkcyjnego, reprezentującego urządzenie wspomagające,
pozwala na obserwację wpływu działania protezy na warunki panujące w układzie.
Sztuczna komora pobiera krew z przedsionka w trakcie wyrzutu z naturalnej komory
serca. Powinno to spowodować obniżenie średniej wartości ciśnienia w układzie
żylnym płucnym oraz ciśnienia przedsionkowego. Jednocześnie w trakcie fazy
rozkurczu następuje dodatkowy rzut do aorty, wykonany przez urządzenie
wspomagające. Powoduje on wzrost średniej wartości ciśnienia w systemowym
układzie tętnic. Obserwowane powinno być także lokalne maksimum tej wartości
w trakcie fazy rozkurczu naturalnej komory. Dołączenie wspomagania powoduje
odciążenie komory serca. Pobór krwi przez urządzenie powoduje zmniejszenie wartości
rzutu jednostkowego, co znajduje swoje odbicie w wyglądzie pętli pracy serca na
płaszczyźnie ciśnienie - objętość.
W celu weryfikacji opracowanego sposobu dołączenia modelu protezy, zastosowano
model urządzenia, oparty na opisie elastancyjnym (1,2). Wartość ciśnienia w układzie
żylnym krążenia płucnego i ciśnienia przedsionkowego zmalała (Rys. 20), tak samo jak
rzut jednostkowy lewej komory (Rys. 21). Dodatkowy rzut, wypracowany przez
urządzenie wspomagające, powoduje oczekiwany wzrost ciśnienia w układzie
tętniczym krążenia systemowego (Rys. 19).
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Rys. 19 Wynik modelowania przebiegu ciśnienia komorowego (Plv) i ciśnienia
w układzie tętniczym systemowym (Pas) dla patologii oraz patologii
ze wspomaganiem lewokomorowym

Rys. 20 Wynik modelowania przebiegu ciśnienia w układzie żylnym płucnym (Pvp)
i ciśnienia przedsionkowego (Pla) dla patologii oraz patologii ze wspomaganiem
lewokomorowym
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Rys. 21 Wynik modelowania pętli pracy lewej komory serca dla patologii
oraz patologii ze wspomaganiem lewokomorowym
Kolejnym etapem prac było połączenie z modelem układu krążenia, modelu
elastancyjnego (5) protezy POLVAD, wyznaczonego w procesie optymalizacji
parametrów na podstawie przebiegów pomiarowych. Wyniki wpływu wspomagania na
warunki panujące w układzie przedstawiono na Rys. 22 – 24.

Rys. 22 Wynik symulacji ciśnienia komorowego (Plv) i ciśnienia w układzie tętniczym
systemowym (Pas) dla patologii oraz patologii ze wspomaganiem lewokomorowym
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Rys. 23 Wynik modelowania przebiegu ciśnienia w układzie żylnym płucnym (Pvp)
i ciśnienia przedsionkowego (Pla) dla patologii oraz patologii ze wspomaganiem
lewokomorowym

Rys. 24 Wynik modelowania pętli pracy lewej komory serca dla patologii oraz patologii
ze wspomaganiem lewokomorowym
Także w tym przypadku udało się uzyskać oczekiwany wpływ działania urządzenia na
wielkości hemodynamiczne. Serce zostało odciążone (Rys. 24), zmalało ciśnienie
przedsionkowe (Rys. 23) i wzrosła wartość ciśnienia aortalnego (Rys. 22). Dla
modelowanego przebiegu ciśnienia w układzie żylnym płucnym (P vp) następuje
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niewielki wzrost wartości średniej ciśnienia w czasie. Jest to wynikiem dopasowania
modelu do wartości pomiarowych, dla których obserwuje się rozbieżność ilościową
pomiędzy sumaryczną wielkością przepływu wejściowego i wyjściowego z komory
urządzenia podczas jednego cyklu pracy. Wyeliminowanie powyższego efektu z modelu
wymaga zaimplementowania mechanizmu zapewniającego bilans rzutu napełniającego
i opróżniającego komorę.
Kolejnym badaniem było dołączenie do układu modelu opartego na podstawowych
zależnościach fizycznych (Rys. 25). Blok funkcyjny VAD dla tego opisu, posiada
dodatkowe wejście, na które podawana jest wartość ciśnienia sterującego. Z pliku
danych pomiarowych podawana jest również wartość przepływu wejściowego.

Rys. 25 Schemat układu krążenia wykonanego w programie PExSim z dołączonym
modelem urządzenia wspomagającego POLVAD
Dla tego modelu otrzymujemy spodziewany wzrost ciśnienia w systemowym układzie
tętniczym (Rys. 26) jak i odciążenie lewej komory serca, powodujące zmniejszenie
wartości rzutu minutowego (Rys. 27).
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Rys. 26 Wynik modelowania ciśnienia komorowego (Plv) i ciśnienia w układzie tętniczym
systemowym (Pas) dla patologii oraz patologii ze wspomaganiem lewokomorowym

Rys. 27 Wynik modelowania pętli pracy lewej komory serca dla patologii
oraz patologii ze wspomaganiem lewokomorowym
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4. Podsumowanie
W wyniku prowadzonych prac, powstała kompletna biblioteka programu PExSim,
umożliwiająca modelowanie numeryczne układu krążenia w warunkach pracy
autonomicznej jak i ze wspomaganiem. Implementacja opisu w postaci bloków
funkcyjnych o modyfikowalnych parametrach pozwala na czytelne przedstawienie
systemu oraz prostą zmianę parametrów poszczególnych elementów układu, dzięki
czemu możliwe jest przeprowadzenie symulacji konkretnych stanów fizjologicznych,
zarówno prawidłowych jak i patologicznych. Modyfikacja opisu matematycznego,
pozwoliła na równoległe dołączenie bloku reprezentującego pracę urządzenia
wspomagającego. Dodany został model protezy, co pozwoliło na badanie wpływu jej
działania na warunki hemodynamiczne panujące w układzie krążenia. W efekcie
przeprowadzenia szerokiego eksperymentu identyfikacyjnego dla sztucznej komory
POLVAD otrzymane zostały unikalne wyniki, pozwalające na modelowanie właściwości
dynamicznych tego urządzenia. Wykonane zostały opisy, bazujące na opisie
elastancyjnym, zależnościach fizycznych oraz przy wykorzystaniu modelowania
rozmytego. Dla każdego z nich przeprowadzono optymalizację odpowiednich
parametrów. W przypadku modelu rozmytego uzyskano wierne odtwarzanie wielkości
przepływu wyjściowego z komory w szerokim zakresie zmian punktu pracy.
Przedstawione zostały wyniki modelowania działania układu krążenia dla stanów:
fizjologicznego prawidłowego, patologii lewej komory serca, niewydolności
z zastosowaniem uproszczonego opisu wspomagania oraz z dołączonymi modelami
urządzenia, utworzonymi na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych.
Dalsze badania powinny pozwolić na wyznaczenie dokładniejszego opisu dynamiki
urządzenia wspomagającego pracę układu krążenia. Obecnie prowadzone są prace nad
automatycznym wykrywaniem stanu pełnego wyrzutu oraz pełnego napełnienia
komory krwistej protezy. Jest to zadanie kluczowe ze względu na duże ryzyko
powstania skrzeplin w przypadku nieprawidłowego omywania komory. Sytuacja taka
grozi zatkaniem światła naczynia krwionośnego, w przypadku oderwania się zakrzepu,
co może spowodować zgon pacjenta. Detekcja pozycji skrajnych nie jest trywialna,
ponieważ odbywać się musi wyłącznie na podstawie analizy przebiegu wartości
ciśnienia zasilania, będącego jedynym zawsze dostępnym sygnałem pomiarowym.
Opracowanie takiego algorytmu pozwoli także na dokładniejszy opis fizyczny zjawisk
zachodzących w sztucznej komorze serca umożliwiając dopasowanie modelu do
odtwarzania szerszego zakresu przypadków warunków jej pracy.
Uzyskana platforma może służyć do przeprowadzania różnorodnych badań naukowych,
w tym do opracowania algorytmów sterowania pracą sztucznej protezy serca. Może
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być także wykorzystywana jako użyteczne narzędzie w procesach nauczania,
pozwalające na uatrakcyjnienie zajęć i lepsze zrozumienie procesów zachodzących
w układzie krążenia człowieka. Symulacja numeryczna zjawisk zachodzących w układzie
krążenia umożliwia modelowanie przebiegów wielkości, trudno lub w ogóle
niemierzalnych klinicznie, co może być przydatne w celach lepszego poznania
funkcjonalności organizmu człowieka.

5. Literatura
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Costanzo L. S., 2007, Physiology, 4th ed., ser. Board review series. Lippincott
Williams & Wilkins.
Darowski M., Orłowski T., Weryński A., Wójcicki J.M., Górczyńska K., 2001,
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna tom3 - Sztuczne narządy, AOW EXIT,
Warszawa
De Lazzari C., Darowski M., Ferrari G., Clemente F., Guaragno M., 2000, Computer
simulation of haemodynamic parameters changes with left ventricle assist device
and mechanical ventilation, Computers in Biology and Medicine, vol.30, pp.55–69,
March.
Ferrari G., Kozarski M., De Lazzari C., Górczyńska K., Darowski M., Tosti G., 2005,
Development of Hybrid (Numerical-Physical) Models of the Cardiovascular System:
Numerical-Electrical and Numerical Hydraulic Applications, Biocybernetics and
Biomedical Engineering, Volume 25, Number 4, pp. 3-15.
Ferrari G., De Lazzari C., Kozarski M., Darowski M., 2006 , Hybrid (NumericalPhysical) Circulatory models: Description and Possible Applications, Biomedical
Robotics and Biomechatronics.
Ferrari G., 1977, Study of artero-ventricular interaction as an approach to the
analysis of circulatory physiopathology: Methods, tools and applications, Ph.D.
dissertation, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rome,Italy.
Golnik A., Fajdek B., Janiszowski K., 2010, Modelowanie układu krążenia z
możliwością równoległego wspomagania pracy komór serca w pakiecie
programowym PExSim, Pomiary Automatyka Robotyka, 11/2010, s. 100-105.
Janiszowski K., Wnuk P., 2006, PExSim - a novel approach to the problem of the
investigation of complex dynamic systems in an industrial environment,
Maintenance Problems, 4/2006, s. 17-36.
Janiszowski K., 2010, Zastosowanie identyfikacji opartej na wnioskowaniu
rozmytym do identyfikacji modeli dynamicznych na przykładzie modelu protezy
POLVAD, Pomiary Automatyka Robotyka, 11/2010, pp. 90-95.

371

Modelowanie pracy sztucznej komory serca oraz układu krążenia człowieka
z dołączonym wspomaganiem lewokomorowym.

10. Janiszowski K., 2009, Modelowanie diagnostyka i sterowanie nadrzędne
procesami, Implementacja w systemie Diaster, Pr. zb. Red. J. Korbicz, J.M.
Kościelny, WNT.
11. Janiszowski K., 2002, Identyfikacja parametryczna układów dynamicznych w
przykładach, Exit.
12. Kozarski M., Ferrari G., Zieliński K., Górczyńska K., Pałko K. J., Tokarz A., Darowski
M., 2008 , A new hybrid electro-numerical model of the left ventricle, Computers In
Biology and Medicine, Volume 38 (september 2008), Pages 979-989
13. Liand C., Cheng H., 1992, A nonlinear ﬂuid model for pulmonary blood circulation,
Journal of Biomechanics, vol. 26, p.91-107.
14. Tsuruta H., Sato T., Shirataka M., Ikeda N., 1994, Mathematical model of
cardiovascular mechanics for diagnostic analysis and treatment of heart failure.
Part 1. Model description and theoretical analysis, Medical & Biological
Engineering & Computing, vol. 32, pp.3–11.
15. Wnuk P., 2004, Algorytmy optymalizacji struktury rozmytych modeli, Rozprawa
doktorska, Warszawa.
16. www.sztuczneserce.pl, 2010

372

Model numeryczny sztucznej komory wspomagania pracy serca

Model numeryczny sztucznej komory
wspomagania pracy serca
Maciej Pietrzyk, Krzysztof Banaś, Andrzej Milenin, Magdalena Kopernik,
Danuta Szeliga, Piotr Macioł, Paweł Cybułka, Kazimierz Michalik
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,
Katedra informatyki Stosowanej i Modelowania
Praca realizowana w ramach zadania badawczego pt:
" Model numeryczny całkow icie wszczepialnej protezy serca "
Kierownik zadania:
prof.dr hab.inż. Maciej Pietrzyk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,
Katedra informatyki Stosowanej i Modelowania

1. Wprowadzenie
Opisane w niniejszym rozdziale prace zrealizowano w ramach zadania "Model
numeryczny całkowicie wszczepialnej protezy serca" programu pod nazwą "Polskie
Sztuczne Serce". Przesłanką do podjęcia się tych prac było stworzenie możliwości
analizy problemów, jakie powstają przy projektowaniu i aplikacji sztucznej protezy
serca w warunkach przepływu krwi. Głównym celem zadania badawczego było
opracowanie modelu sztucznej protezy wspomagającej pracę serca z opcją lokalnego
modelowania wieloskalowego. Wymagania jakie postawiono tworzonemu modelowi
to:
 wspomaganie prac przy konstrukcji prototypu komory oraz nanoszeniu
biozgodnych nano-powłok TiN,


dobór najlepszych parametrów geometrycznych komory, przyjmując jako
kryterium wpływ tych parametrów na przepływ i zachowanie się krwi,



identyfikacja parametrów w równaniach konstytutywnych nanopowłok,
tworzących ścianę komory, na podstawie nanotestów oraz analizy odwrotnej
(inverse),



możliwość łatwej adaptacji rozwiązania do innych projektów sztucznej protezy
wspomagającej pracę serca.
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Realizując to zadanie zdecydowano się na napisanie własnego oprogramowania.
Nie ma możliwości stworzenia pełnego modelu numerycznego sztucznej komory serca
w oparciu o oprogramowanie komercyjne. Korzystając z oprogramowania
komercyjnego można wybrać jeden z oferowanych przez nie modeli i ewentualnie,
używając udostępnianych narzędzi, stworzyć (zmodyfikować) pewien fragment
modelu. Tworząc kod brano pod uwagę jego przyszłą rozbudowę i ewentualną
współpracę z rozmaitymi modułami modelowania w skali mikro i nano. Pełna
elastyczność przy dopasowaniu programu do przyszłych wymagań jest możliwa tylko
w przypadku posiadania dostępu do kodu źródłowego i jego dobrej znajomości, co ma
miejsce wyłącznie przy rozwijaniu oprogramowania własnego. Szczegółowe korzyści
tworzenia własnego oprogramowania na obecnym etapie obejmowały:


Symulację niepełnego odciążenia dla materiałów o własnościach nieliniowych.



Wprowadzenie opcji modelowania wieloskalowego, umożliwiającej
modelowanie mechanicznych zjawisk w komorze pokrytej biozgodną
nanopowłoką TiN.
Łatwe połączenie z technikami optymalizacyjnymi w analizie odwrotnej
nanotestów, pozwalające na uzyskanie własności mechanicznych nano powłok
z TiN.
Możliwość wprowadzenia dowolnego modelu reologicznego krwi i, w dalszej
perspektywie, zastosowania modelu wieloskalowego do opisu zjawisk
zachodzących w krwi w czasie przepływu.











Umożliwienie modelowania interakcji krew-ścianka komory, a także
modelowania przepływu z uwzględnieniem elementów ruchomych komory.
Elastyczne zarządzanie siatką, pozwalające na jej modyfikacje i dostosowanie
do wymagań rozwiązywanego problemu i przyjętych metod aproksymacji.
Analizę błędu rozwiązania różnymi estymatorami błędu dobieranymi
w zależności od potrzeb użytkownika i adaptację siatki na podstawie estymacji
błędu.
Możliwość dalszego rozwoju modelu komory (na przykład wykorzystanie
równoległych obliczeń oraz mocy obliczeniowej nowoczesnych
superkomputerów, opartych o klastry).

Istotą zadania było stworzenie kompleksowego modelu numerycznego, pozwalającego
na analizę problemów, które pojawiają się w warunkach eksploatacji komory.
Włączenie tego zadania do projektu wynikało z oczekiwań, że model umożliwi zarówno
analizę wpływu mikro warstw na konstrukcję komory i zjawisk zachodzących w skali
makro w protezie serca, jak i na analizę w skali mikro zjawisk w rejonie warstwy
powłoki nałożonej na elemencie konstrukcyjnym oraz analizę przepływu kr wi
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i interakcji krew-ścianki komory. Model składa się z części mechanicznej dla ścianek
komory oraz z części dotyczącej przepływu krwi.
Jako kryteria przy tworzeniu części mechanicznej przyjęto uwzględnienie
obserwowanych w doświadczeniu zjawisk w skalach makro i mikro. Założono model
2
wieloskalowy FE , czyli połączenie modelu MES w skali makro z modelem MES
opisującym zjawiska w ściance komory w skalach mikro i nano. Takie rozwiązanie
pozwala na symulację zjawisk zachodzących w niższych skalach wymiarowych
wykorzystując informację o stanie naprężenia i odkształcenia przesyłaną z programu
MES dla skali makro. Praktyczne wykorzystanie wieloskalowego modelu
mechanicznych zjawisk w komorze polega na możliwości porównania stanów naprężeń
i odkształceń w komorach o różnej geometrii, optymalizacji parametrów nanopowłok
TiN, wyznaczeniu położenia miejsc powierzchni komory, w których możliwa jest utrata
spójności systemu powłoka-podłoże.
Podstawą części dotyczącej przepływów było numeryczne rozwiązanie równań
Naviera-Stokesa z uwzględnieniem zjawiska turbulencji, szczególnie w obszarach
osobliwości geometrycznych (nieliniowość kształtu zastawki, wąski obszar przepływu
w fazie domknięcia zastawki, itp.). Rozwiązaniu postawiono szereg warunków
omówionych powyżej, takich jak umożliwienie modelowania interakcji krew-ścianka
komory, a także modelowania przepływu z uwzględnieniem elementów ruchomych
komory To założenie wymagało elastycznego zarządzania siatką, pozwalającego na jej
modyfikacje i dostosowanie do wymagań rozwiązywanego problemu i przyjętych
metod aproksymacji.

2. Wprowadzenie i przystosowanie geometrii prototypu protezy serca
do programu MES
Opracowywany program może zostać zastosowany do różnych kształtów sztucznej
komory wspomagania pracy serca, ale wyniki przedstawiane w niniejszym rozdziale
dotyczą głównie wersji POLVAD opracowanej w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
w Zabrzu. W celu wykonania obliczeń odkształceń komory w warunkach pracy oraz
obliczeń przepływu krwi przez komorę skonwer towano rysunki z modelem
geometrycznym do formatu SolidWorks2008 (rys.1.1). Następnie wybrano układ
w fazie wyrzutu i połączono go z modelem 3D obejmującym komorę, membranę oraz
fragmenty „dyszy” wlotowej i wylotowej. Do obliczeń CFD (Computational Fluid
Dynamics) utworzono model 3D wnętrza komory. Następnie wykonano konwersję tego
modelu oraz modelu membrany do formatu parasolid i te pliki zaimportowano do
komercyjnych programów ABAQUS i ADINA. W bryle modelu 3D wygenerowano siatkę
MES oraz zdefiniowano model matematyczny (rys. 1.2).
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Rys.1.1. Mod el komory PO LVAD sfo rma towany w p rogra mie SolidWorks2008.
We wnętrzu komory wygenerowano siatkę typu Eulera, natomiast w strefie membrany
siatkę typu Lagrange’a, obydwie wykorzystujące elementy czterowęzłowe. W końcowej
fazie procedury generowania siatki połączono modele komory i membrany. Opisane
siatki nie posiadają odpowiedniej dokładności by poprawnie odwzorować model
w formacie parasolid. Zagęszczenie całej siatki 3D pozwala poprawnie odwzorować
kształt, jednakże drastycznie wydłuża czas symulacji i komplikuje rozwiązanie. W celu
rozwiązania tego problemu zwykłą siatkę (niedokładną w mikroskali) przyjęto tylko
jako siatkę początkową rozwiązania. Jednocześnie wygenerowano bardzo dokładną
siatkę powierzchniową, któr ej gęstość jest kilka rzędów większa od gęstości siatki
początkowej, co pozwoliło uchwycić szczegóły kształtu modelu. Kiedy podczas
rozwiązywania problemu następuje zagęszczanie siatki (h–adaptacja), w miejscach
gdzie jest to wymagane, nowo tworzone elementy korzystają z przechowywanej
oddzielnie dokładnej siatki powierzchniowej. Pozwoliło to uzyskać dokładną siatkę tam
gdzie jest to wymagane, nie zwiększając znacząco rozmiaru całego problemu.
W ramach prowadzonych prac uwzględniono warstwy przyścienne płyn/ściana poprzez
opracowanie algorytmów generujących odpowiednią siatkę w miejscu, gdzie taka
warstwa występuje. Zaimplementowano kilka procedur odpowiedzialnych za:
1. Wczytanie wygenerowanej siatki czworościennej z opisanego wcześniej formatu.
2. Odsunięcie od brzegu elementów czworościennych na zadaną grubość,
aby utworzyć w siatce wolną przestrzeń, którą zapełnią specjalne elementy dla
warstwy przyściennej.
3. Wygenerowanie elementów dla warstwy przyściennej. Były to elementy
pryzmatyczne.
4. Zapis zmodyfikowanej siatki do wybranego formatu w celu przekazania jej dalej
jako siatki wejściowej do obliczeń MES

376

Model numeryczny sztucznej komory wspomagania pracy serca

a)

b)

c)

d)
Rys. 1.2. Dolna (a) i górna (b) część modelu MES ko mory POLVAD wygenerowana w
programie ABAQUS oraz widok z przodu (c) i z boku (d) siatki całej komo ry i memb rany
z programu ADINA.

Przy generowaniu warstwy przyściennej istnieje możliwość określenia sposobu
rozkładu warstw elementów (rys. 1.3), a także ilości tych warstw oraz ich całkowitej
grubości (rys. 1.4). Na rysunkach widoczna jest różnica w wielkości elementów przy
brzegu i wewnątrz obszaru, powodująca mniejszy błąd obliczeń przy brzegu.
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Opracowane algorytmy gwarantują geometryczną i topologiczną poprawność siatki
składającej się z dwóch rodzajów elementów.

Rys. 1.3. Rozkład warstw elemen tów p ryzma tycznych przy b rzegu obsza ru A) rozkład
liniowy, w którym kolejn e wa rstwy pryzmatyczne mają podobną grubość, B) rozkład
wykładniczy, w którym grubość warstw maleje wykładniczo w stronę b rzegu obszaru ,
co poprawia dokładność p rzy brzegu.
Istotną kwestią są warunki brzegowe, któr e należy przenieść z siatki czworościennej na
siatkę czworościenną z warstwą pryzmatyczną na brzegu. Przyjęto założenie,
iż niezależnie od wewnętrznej struktury i faktycznej orientacji ścian, wszystkie ściany
graniczne (zewnętrzne) są zorientowane na zewnątrz obszaru obliczeniowego. Jest to
istotne dla warunków brzegowych drugiego i trzeciego rodzaju. Wszystkie
zmodyfikowane i nowo utworzone elementy, zarówno czworościenne jak
i pryzmatyczne, poddano normalizacji, a następnie sprawdzeniu pod kątem
poprawności i optymalności. Sprawdzano między innymi orientacje elementów, ścian,
ścian z warunkami brzegowymi oraz czy na każdą ścianę zewnętrzną został nałożony
warunek brzegowy. Zbierano także i zapisywano dane o charakterystycznych
własnościach siatki i elementów ją tworzących, na przykład przedział w jakim mieszczą
się rozmiary charakterystyczne elementów, średni rozmiar elementu, dane odnośnie
wektorów normalnych do powierzchni zewnętrznych.
Połączenie elementów pryzmatycznych i czworościennych w hybrydowej siatce MES
wymusza wspomnianą już zgodność topologiczną i geometryczną. Elementy nie mogą
na siebie zachodzić oraz muszą ze sobą graniczyć w sposób zgodny, czyli dwa sąsiednie
elementy muszą dzielić jeden wspólny bok itd. Połączenie czworościanu i elementu
pryzmatycznego jest możliwe tylko przez podstawę górną lub dolną tego drugiego,
gdyż element czworościenny nie posiada ścian czworokątnych. Problem ten
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rozwiązano poprzez tworzenie elementów pryzmatycznych w układzie warstwowym,
tak by boki czworościenne były współdzielone zawsze tylko między pryzmami. Takie
założenie sprawia, iż w czasie tworzenia warstw pryzmatycznych w miejscach, gdzie
geometria zmienia się gwałtownie (ostre kąty, rogi, załomy, zwężenia – jak na przykład
na rys. 1.5) algorytm zwraca baczną uwagę na poprawność tworzonych elementów.
a)

b)

Rys. 1.4. Przykład przekroju warstwy pryzmatycznej p rzy b rzegu siatki 3D dla jednej
warstwy (a) i d wóch wa rstw (b). W obu przypadkach całko wita grubość wa rstw jest
taka sama.

Rys. 1.5. Widok izo metryczny przekroju p rzez zaadaptowaną siatkę 3D MES (miejsce
łączenia membrany z komo rą), z pod wójną warstwą p ryzmatyczną przy b rzegu..
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W wyniku przeprowadzonych prac powstała procedura, która pozwala na
wygenerowanie prawidłowej siatki elementów skończonych dla różnych konstrukcji
sztucznej komory wspomagania pracy serca. Procedura ta obejmuje:
 Usunięcie ewentualnych niezgodności w modelu CAD w programie
SolidWorks2008.


Generację siatki dla poszczególnych elementów komory za pomocą programu
ABAQUS.




Wczytanie siatki i danych o warunkach brzegowych z pliku programu ABAQUS.
Generowanie siatki dla wszystkich elementów komory opracowanym
programem dla łączenia siatek w jeden obiekt.
Wykonanie modelu CAD wnętrza komory serca.




Wygenerowanie w programie ADINA– CFD siatek elementów skończonych
o różnych gęstościach dla wnętrza komory serca.



Konwersję wygenerowanych siatek do formatów NASTRAN i UNIVERSAL oraz
wczytanie siatek do oprogramowania własnego



Tworzenie „warstwy przyściennej” z elementów pryzmatycznych
z wykorzystaniem opracowanego oprogramowania.




Normalizację różnych rodzajów elementów w siatce hybrydowej złożonej
z elementów czworościennych i pryzmatycznych.
Utworzenie dwóch siatek (mniej dokładnej przestrzennej i dokładniejszej,
obejmującej zewnętrzną powierzchnię) wykorzystywanych w adaptacji
w modelowaniu przepływów.



Wykonanie analizy i weryfikacji geometrycznej poprawności siatki.



Zapisanie siatki hybrydowej do formatu NASTRAN lub UNIVERSAL.

Formaty zapisu siatek ADINA–CFD, UNIVERSAL i NASTRAN są plikami tekstowymi
o znanej strukturze. Możliwe jest ich importowanie do wielu programów
komercyjnych, a także opracowanie procedur konwertujących pliki tekstowe na
wewnętrzną repr ezentację siatek w programach własnych wykonywanych w ramach
projektu. Było to niezbędne do zr ealizowania kolejnych zadań w pracy, mających na
celu poprawę szybkości działania kodów, w tym przeprowadzenia adaptacji.

3. Opracowanie na podstawie danych literaturowych i doświadczalnych
modelu reologicznego krwi
Krew jest cieczą o złożonej charakterystyce. Stosując pewne uproszczenie można
przyjąć, że stanowi ona zawiesinę sprężystych ciał (czerwonych krwinek) w cieczy
(osoczu). Krwinki mają średnicę równą około 8 μm i mają tendencję do tworzenia
konglomeratów, których rozmiary mogą być nawet rzędu 1 mm [1]. Plazma jest
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niejednorodną cieczą, a jej skład ma duży wpływ na własności krwi. Mając na uwadze
skład krwi można wyróżnić dwa obszary jej modelowania, czyli modele krwi jedno–
i dwufazowe oparte na kryterium związanym z wymiarem charakterystycznym, którym
jest rozmiar czerwonej krwinki.
Badania dotyczące opracowania modelu jednofazowego krwi są prowadzone od wielu
lat. Wraz ze wzrostem dostępnej mocy obliczeniowej komputerów oraz wzrostem
zaawansowania metod numerycznych wprowadza się coraz bardziej złożone modele.
W niniejszej pracy przeprowadzenie krytyczną ocenę dostępnych r eologicznych modeli
krwi i analizę wrażliwości parametrów wyjściowych modeli względem ich
współczynników oraz względem zmiennych zewnętrznych procesu przepływu krwi.
3.1. Cechy i własności krwi istotne dla ich modelu reologicznego
Na podstawie analizy modeli reologicznych krwi wyróżniono następujące cechy
i własności krwi, które należy uwzględniać:


Głównym składnikiem krwi jest osocze, którego lepkość jest stała w szerokim
–1
zakresie prędkości ścinania (0.1–1200 s ) i przyjmuje wartość 1.2 mPa s.



Krew wykazuje własności plastyczne i przyjmuje się, że naprężenie
uplastyczniające jest rzędu 5 mPa.
Odkształcenie sprężyste krwinek wpływa na lepkość krwi i powinno być
uwzględnione.
Krew wykazuje cechy tiksotropowe, czyli na skutek agregacji czerwonych
krwinek lepkość krwi wzrasta wraz ze spadkiem prędkości ścinania. Ta zmiana
lepkości wykazuje inercję w stosunku do zmiany lepkości.
Lepkość krwi wzrasta wraz ze spadkiem pola przekroju naczyń krwionośnych.
Jest to istotne dla naczyń o małych średnicach i nie jest brane pod uwagę
w niniejszej pracy.








Zależność lepkości krwi od temperatury jest mała i jest w niniejszej pracy
pomijana.

Jak wynika z powyżej opisanych cech krwi, na jej zachowanie wpływa wiele czynników
i dlatego tylko najistotniejsze z nich zostaną wybrane do analizy w modelach
reologicznych, co wykonano po dokonaniu przeglądu istniejących modeli krwi.
3.2. Numeryczny model przepływu
Przed analizą reologicznych modeli krwi przedstawiono w skrócie podstawy
rozwiązania MES, jakie było wykorzystane w projekcie. Problem przepływu krwi przez
sztuczną komorę serca jest opisany różniczkowym równaniem przepływu dla lepkich
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cieczy nieściśliwych.

Przepływ krwi należy do przepływów nieniutonowskich, dla

których współczynnik lepkości  (nazywany dalej lepkością) jest funkcją prędkości
ścinania. Prędkość ścinania jest zapisana w następującej postaci tensorowej:

  v  v T
γ  2 D
 – tensor prędkości deformacji.
gdzie: v = {v1 , v2 , v3 } – wektor prędkości, D

(2.1)

W przypadku uogólnionych nieniutonowskich zachowań cieczy, podstawowa zależność
między tensorem naprężeń i tensorem prędkości ścinania ma postać:

τ      γ
gdzie:



(2.2)

– intensywność prędkości ścinania.

Równanie postaci (2.2) nie uwzględnia sprężystości, relaksacji naprężeń oraz historii.
Lepkość , która jest funkcją intensywności prędkości ścinania

 , jest w dalszej części

pracy utożsamiana z modelem reologicznym krwi.
3.3. Przegląd dostępnych w literaturze modeli reologicznych krwi
W literaturze poszczególne modele krwi są zapisane w różnej postaci matematycznej.
Oznacza to, że Autorzy używają różnych równań z wieloma parametrami, żeby
dopasować przewidywania modelu do danych doświadczalnych. Związek między
naprężeniem ścinającym a prędkością ścinania jest często zapisywany w formie
skalarnej. W obecnym opracowaniu wszystkie modele maja postać tensorową
(równanie (2.2)). W następstwie tego, modele krwi są zapisane jako związek pomiędzy
lepkością oraz zmiennymi wewnętrznymi i zewnętrznymi przepływu. Zamieszczony
przegląd poświęcono modelom jednofazowym, które nie przewidują zachowania
dwóch składników krwi i nie mogą być wzięte pod uwagę przy analizie struktury krwi.
Modele te pozwalają natomiast określać lepkość krwi odnosząc się w sposób pośredni
do wpływu na nią osocza krwi i czerwonych krwinek.
Ogólna postać jednofazowego modelu krwi to:

   ( , a1 ,......., am )

(2.3)

gdzie: ai(i = 1 , …., m) – parametry modelu, m – liczba parametrów w modelu.
Przegląd najczęściej używanych modeli jednofazowych jest pokazany np. w pracach [24]. Wstępną klasyfikację modeli reologicznych krwi Autorzy przedstawili w pracy [5].

382

Model numeryczny sztucznej komory wspomagania pracy serca

Poniżej omówiono najbardziej reprezentatywne grupy modeli. Najczęściej używany jest
model potęgowy, któr ego ogólna postać modelu to:

  k  n

(2.4)

Współczynnik k reprezentuje konsystencję cieczy, a współczynnik n < 1 jest miarą
nieniutonowskiego zachowania, n = 0 reprezentuje ciecz niutonowską, a n > 0 ciecz
wykazującą zagęszczanie ścinaniem. Typowe wartości współczynników dla zdrowej
ludzkiej krwi i dla temperatury ciała równej 37°C to: k = 1.2 - 1.4 mPas i n = 0.45 - 0.85.
W całej pracy współczynniki są przeliczone tak, aby lepkość była wyrażona
w wielokrotności jednostki w układzie SI, czyli w mPa s. Przykłady modeli
zaklasyfikowanych do potęgowych:


Na podstawie pracy [3]:

    0    1   n 


(2.5)

Model Carreau, przytoczono za pracami [1,3]
q 1

    0    1   n  n


(2.6)

Model Walburna i Schnecka [6]

 TPMA    C3
  C1 exp  C2  exp  C4
  
2 


(2.7)

 Model bieksponencjalny [2], uwzględniający szybki spadek lepkości dla małych
prędkości ścinania (agregacja czerwonych krwinek) i jej wolny spadek dla dużych
prędkości ścinania (odkształcanie się czerwonych krwinek):







    D exp  t D   A exp  t A



(2.8)

gdzie: 0 , , n, q , C1 , C2 – współczynniki,  – hematokryt.
Drugą grupę stanowią lepkoplastyczne modele, które lepiej niż potęgowe oddają
rzeczywiste zachowanie się krwi. Model Cassona, w którym krew wykazuje naprężenie
uplastyczniające, stanowi podstawę dla tej grupy. Na przestrzeni lat zostały
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wprowadzone do tego modelu różne poprawki . Kilka z tych modeli przedstawiono
w tablicy 2.1, gdzie: y – naprężenie uplastyczniające, H, F, n, k0 , k, a1 , a2

-

współczynniki, ˆ   / c , c - krytyczna prędkość ścinania, powyżej której można
zaniedbać efekt sprężystości.
Tablica 2.1. Mod ele reologiczn e krwi opra cowane na podstawie ró wnania Cassona
Oryginalne równanie Cassona

      y

(2.9)

Równanie Herschela– Bulkleya

  H  n 

y


(2.11)

Równanie Papanastasiou [7]
2




     y 1  exp  q   (2.13)

 







Równanie Binghama

τ   y      γ

(2.10)

Równanie Quemady

 1 k  k ˆ 
   F 1  0 

 2 1  ˆ




2

(2.12)

Równanie Luo i Kuanga [8]
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(2.14)

Analiza zależności pomiędzy lepkością a prędkością ścinania, otrzymanych z różnych
modeli, wykazuje, że charakter tych zależności dla modeli opartych na koncepcji
Cassona jest podobny. Różnica pojawia się pomiędzy modelami opartymi na koncepcji
Cassona a modelami potęgowymi. Druga grupa tych modeli przewiduje określoną
wartość lepkości, gdy prędkość ścinania dąży do zera. Przeciwnie jest w przypadku
modeli typu Cassona, gdzie przy prędkości ścinania dążącej do zera lepkość dąży do
nieskończoności.
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Na podstawie wstępnej oceny uznano, że modele potęgowe mają prosty zapis
matematyczny i nie poddawano ich dalszej analizie. Klasyfikując pozostałe modele
skupiono się na sposobie określania lepkości krwi w różnych warunkach przepływu.
Skoro nie stworzono mechanizmu sprzężenia zwrotnego umożliwiającego
uwzględnienie wpływu zjawisk zachodzących w strukturze na lepkość krwi, nie badano
modeli, których zadaniem jest przewidywanie tych zjawisk. Spośród pozostałych
modeli reologicznych wyróżniono dwie grupy, przyjmując za kryterium postać
matematyczną zastosowanej funkcji:



Modele typu Cassona
Modele bieksponencjalne

Dla tych dwóch grup modeli przeprowadzono ocenę, któr e z czynników patologicznych
i fizjologicznych mogą zostać uwzględnione w modelach reologicznych:


Analizowane modele uwzględniają bezpośrednio lub pośrednio lepkość plazmy
krwi, która jest stała w szerokim zakresie prędkości ścinania. Modele
uwzględniają też rozrzedzanie ścinaniem, czyli zmniejszanie się lepkości wraz
ze wzrostem pr ędkości ścinania.




Istnienie granicy plastyczności uwzględniają modele typu Cassona.
Zależność lepkości od czasu relaksacji (zjawisko tiksotropii) nie jest
uwzględniane bezpośrednio w modelach reologicznych. Jest ono uwzględniane
przez wprowadzenie odpowiedniego opóźnienia w rozwiązaniu MES.

Analizowane modele nie uwzględniają zależności własności reologicznych od składu
chemicznego lub temperatury, innymi słowy zależności własności krwi od osoby, jej
stanu zdrowia, pory dnia, wieku. W literaturze brak również informacji jak dana
jednostka chorobowa wpływa na lepkość. Na przykład cukrzyca mocno oddziałuje na
krew i jej lepkość, ale nie znaleziono danych doświadczalnych pozwalających na
modyfikację wybranych modeli w tym aspekcie. Jeżeli takie dane będą dostępne,
możliwa będzie korekta modeli i rozszerzenie liczby zmiennych niezależnych.
Dla wymienionych dwóch grup modeli wykonano też analizę wrażliwości, której wyniki
opisano szczegółowo w następnym rozdziale.
3.4. Analiza wrażliwości
Wykonano analizę wrażliwości modeli reologicznych krwi względem współczynników
tych modeli oraz względem zmiennych zewnętrznych. Zadanie analizy wrażliwości było
dwojakie. Pierwszym było dostarczenie informacji do oceny poszczególnych modeli
z punktu widzenia matematycznej postaci równań oraz istotności parametrów w tych
równaniach. Drugim była ocena wrażliwości symulacji numerycznych przepływu krwi
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na zmiany współczynników modeli oraz kontrolowanych i niekontrolowanych
zmiennych zewnętrznych (czynników fizjologicznych i patologicznych).
Analiza wrażliwości pozwala na przeprowadzenie badań, których wynikiem jest
zdefiniowanie w jaki sposób (jakościowy i ilościowy) i w jakim stopniu na zmiany
wartości wyjściowych modelu wpływają różne źródła zmian oraz jakie są zależności
pomiędzy modelem a jego danymi wejściowymi. Dane wejściowe modelu są często
źródłem niepewności związanych z błędem pomiarów, brakiem informacji bądź tylko
częściowym rozumieniem zachodzących zjawisk i mechanizmów. Wobec tego
odpowiedź, jaką daje model, powinna zostać zawsze zweryfikowana. Najczęściej
analiza wrażliwości dotyczy badania wpływu niepewności danych wejściowych
i parametrów na model. Ma ona jednak szersze zastosowania, pozwala na weryfikacje
modelu na etapie jego projektowania: definiowania struktur, nakładania na model
założeń, specyfikacji modelu, i testowania: kalibracji, wyznaczania zmiennych
niezależnych. Cele analizy wrażliwości są następujące:



Ocena, czy analizowany proces jest prawidłowo odzwierciedlany przez model.
Zdefiniowanie współczynników modelu, które mają największy wpływ
na zmiany wartości wyjściowych modelu.



Ocena istotności parametrów procesu. Czy istnieją parametry, które mają
niewielki wpływ na otrzymywane wyniki i czy parametry te mogą być pominięte.



Określenie podzbioru dla współczynników modelu, dla którego zmiany wartości
wyników modelu są największe.



Wyszczególnienie tych współczynników modelu, o ile takie istnieją, które
oddziałują nawzajem na siebie.

Przedstawione cele analizy wrażliwości realizowane są za pomocą różnych technik,
które można podzielić na trzy główne klasy: metody przesiewania, metody lokalne
i metody globalne analizy wrażliwości. W niniejszej pracy zastosowano metodę
należącą do grupy metod przesiewania, znaną jako Morris OAT Design [9]. Celem tych
metod jest przede wszystkim wskazanie tych parametrów modelu, które w sposób
istotny wpływają na wartość wyjścia modelu. Pojęciem „parametr” określane są
zarówno współczynniki modelu opisujące jego właściwości, jak i zmienne wejściowe
będące wielkościami bezpośrednio obserwowanymi bądź mierzalnymi. Lokalny wpływ
i–tego parametru modelu w danym punkcie x określany jest jako:

d i ( x) :
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Wektor x jest k-wymiarowym dowolnym punktem przestrzeni  (dziedziny modelu)
takim, że zaburzony punkt x + Δ nadal należy do przestrzeni . Rozkład Fi lokalnego
wpływu dla i – tego parametru otrzymywany jest przez losowanie kolejnych punktów x
z przestrzeni . Rozkład Fi opisywany jest przez średnią oraz odchylenie standardowe,
i wartości te charakteryzują wpływ i – tego parametru na wyjście modelu.
Poniżej przedstawiono wybrane wyniki analizy wrażliwości obejmującej wyznaczenie
współczynników wrażliwości lepkości krwi względem współczynników modeli
opisujących tę lepkość. Więcej wyników podano w pracach [5,10,11]. Spośród
opisanych modeli, w pierwszej kolejności analizowano te oparte na równaniu Cassona
(Tablica 2.1). Wyłączając równanie Quemady (2.12), modele te zostały sprowadzone do
postaci ogólnej, która w dalszej części pracy nazywana jest uogólnionym równaniem
lepkości:

  A  B n  C m

(2.16)

gdzie: A, B, C, n, m – współczynniki równania.
Algorytm zaproponowany przez Morrisa zastosowano dla k = 4 parametrów
uogólnionego równania (2.8), k = 5 parametrów modelu bieksponencjalnego (2.9),
k = 3 dla modelu Quemady (2.12). Obliczono średnią i standardowe odchylenie dla
każdej grupy parametrów. Wyjściem każdego modelu była lepkość dynamiczna. Wyniki
obliczeń współczynników wrażliwości dla równania (2.16) pokazano na rys. 2.6.
prędkość ścinania

prędkość ścinania

24

średnia wrażliwość

18
12
n

6
0
-6
-12
-18

A

B

C

300

<0.001, 0.1> s-1
<0.1, 1> s-1
<1, 100> s-1

200
odchylenie standardowe

<0.001, 0.1> s
<0.1, 1> s- 1
<1, 100> s-1

-1

100
6
5
4
3
2
1
0

A
B
n
C
a) -150
b)
Rys. 2.6. a) Średnia i b) odchylenie standardowe dla podstawo wych zmian parametrów
równania (2.16) dla różnych przedziałó w prędkości ścinania.
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W modelu bieksponencjalnym dwa człony równania (2.9) są podobne, ale zgodnie
z zamiarem Autorów modelu, są odpowiedzialne za różne zjawiska występujące we
krwi (zostały zdefiniowane odrębne dziedziny dla tych parametrów). Małe wartości D
i tD gwarantują, że parametry te mają znaczący wpływ na wyjście modelu dla całej
dziedziny prędkości ścinania –równanie zbiega do zera wolno, podczas gdy parametry

A i tA, przyjmujące większe wartości, dla niewysokich prędkości ścinania powodują, że
równanie zbiega gwałtownie do zera (rys. 2.7).
prędkość śc inania

1.4

tD

tA

0
e

D

A

-1

-2

prędkość ścinania

<0.001, 0.1> s
<0.1, 1> s-1
<1, 100> s -1

-1

odchylenie standardowe

średnia wrażliwość

1

<0.001, 0.1> s-1
<0.1, 1> s-1
<1, 100> s-1

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

e
D
tD
A
tA
a) -3
Rys. 2.7. a) Średnia i b) odchylenie standardowe dla podstawo wych zmian parametrów
równania (2.9) dla różnych p rzedzia łów prędkości ścinania.

Wyniki analizy pokazują, że model przepływu kr wi w komorze serca ze względu na
średnie naprężenie ścinające oraz prędkość przepływu jest najbardziej wrażliwy na
parametr A równania reologicznego (2.16). Ten parametr jest związany z wielkością F.
Porównując wyniki analizy wrażliwości dla modelu przepływu z wynikami dla równania
(2.16) obserwuje się zgodność i spójność otrzymanych wyników. Dla większych
prędkości przepływu wpływ parametru A rośnie, a parametrów B i C maleje.
Odchylenie standardowe jest największe dla parametru A, co świadczy o nieliniowym
związku tego parametru z przyjętymi wyjściami modelu. Dla przepływów
niestacjonarnych zaobserwowano analogiczne wyniki i można uznać, że dla wrażliwości
parametrów przepływu względem parametrów modelu reologicznego, wyniki uzyskane
dla rozwiązania stacjonarnego są miarodajne.
Na podstawie przeprowadzonej analizy modeli reologicznych krwi w aspekcie ich formy
matematycznej, oraz na podstawie analizy wrażliwości lepkości względem parametrów
modeli, wyciągnięto następujące wnioski:
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W literaturze opublikowanych jest kilkaset modeli reologicznych krwi. Tylko
w pracy [4] przytoczonych jest około 70 modeli. Przeważająca większość modeli
ma wspólną bazę matematyczną, a poszczególne równania powstawały przez
różne przekształcenia tej bazy.



Przyjmując za kryterium matematyczną postać wzorów, wyróżniono
następujące 3 grupy modeli: i) Równanie uogólnione (2.16), które zawiera
równania w Tablicy 2.1, ii) Równanie bieksponencjalne (2.9) (w formie
podstawowej), iii) Równanie Quemady (2.12).
Parametr A równania (2.16) przesuwa krzywą lepkości wzdłuż osi rzędnych
i kontroluje asymptotę, gdy prędkość ścinania dąży do nieskończoności.
Wrażliwość modelu względem A jest najmniejsza, a odchylenie standardowe
jest bliskie zera, czyli parametr ten nie oddziałuje z pozostałymi parametrami.



W podobny sposób zachowuje się parametr e modelu bieksponencjalnego,
ale wrażliwość lepkości na ten parametr jest większa.


Parametry B i C równania uogólnionego wzmacniają zmienność zależności
lepkości od prędkości ścinania i wpływają na zbieżność do wartości A, gdy
prędkość ścinania dąży do nieskończoności. Równanie (2.16) jest wrażliwe
–1
na te parametry dla małych prędkości ścinania, a powyżej 1 s wrażliwość
spada. Odchylenie standardowe dla tych parametrów jest większe dla małych
prędkości ścinania, czyli oddziałują one bezpośrednio z A.



Parametr n równania (2.16) odpowiada za nachylenie krzywej dla prędkości
–1
powyżej 1 s , a nachylenie wzrasta ze wzrostem n. Większe n daje bardziej
strome nachylenie. Średnia wrażliwość względem n jest mniejsza. Odchylenie
standardowe dla parametru n jest duże.



Parametry D , tD i A, tA modelu bieksponencjalnego wzmacniają zależność
lepkości od prędkości ścinania i kontrolują zbieżność do A, gdy prędkość dąży
do nieskończoności. Model jest wrażliwy względem parametrów D , tD dla
wszystkich prędkości ścinania, natomiast parametry A, tA wpływają na lepkość
–1
tylko poniżej 1 s . Odchylenie standardowe dla tD i tA są duże, co potwierdza
ich nieliniowy związek z wyjściem modelu.

W pierwszej części analizy wrażliwości ustalono, że zachowanie się modeli z trzech
grup w aspekcie określania lepkości jest podobne. Do dalszej analizy wybrano tylko
uogólnione równanie lepkości (2.16) i przeprowadzono analizę wrażliwości wybranych
parametrów przepływu krwi przez sztuczną komorę względem parametrów tego
modelu. Za parametry przepływu istotne dla zmian struktury krwi uznano średnie
naprężenie ścinające oraz prędkość przepływu. Na rys. 2.8 pokazano obszary,
w których prowadzono analizę.

389

Model numeryczny sztucznej komory wspomagania pracy serca

W pierwszej kolejności wykonano analizę wrażliwości dla wybranych parametrów
przepływu stacjonarnego. Przeprowadzono 80 symulacji dla różnych zestawów
parametrów w modelu (2.16). Na rys. 2.9 i 2.10 przedstawiono wybrane wyniki analizy
wrażliwości względem parametrów A, B, C.

1

1

2

3
Rys. 2.8. Położenie obszaró w, z których wyniki poddano analizie wrażliwości.
Na podstawie analizy wyciągnięto następujące wnioski:
 Naprężenie ścinające oraz prędkość przepływu są najbardziej wrażliwe
na parametr A równania uogólnionego.
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Porównując analizę wrażliwości parametrów przepływu względem parametrów
modelu, a także biorąc pod uwagę zakresy zmienności parametrów równania
(2.16) i występujące w symulacji przepływu zakresy prędkości ścinania dla
obszarów 1–3, obserwuje się zgodność i spójność otrzymanych wyników.
Dla większych prędkości przepływu wpływ parametru A rośnie, a parametrów
B i C maleje. Odchylenie standardowe jest największe dla parametru A
i tłumaczy nieliniowy związek tego parametru z wyjściami modelu.
Dla przepływów niestacjonarnych zaobserwowano analogiczne wyniki dla
podobnych zakresów prędkości. Można przyjąć, że dla analizy wrażliwości
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średni wpływ parametru na prędkość przepływu

parametrów przepływu względem parametrów modelu, wyniki dla rozwiązania
stacjonarnego są miarodajne.
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0

A
B
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A
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b)
Rys. 2.9. Średni wp ływ para metru ze względu na naprężenie ścinające o raz odchylenie
standardowe dla para metró w modelu (2.16) w a) obszarze nr 1, b) obsza rze n r 3.

4. Identyfikacja parametrów modeli konstytutywnych materiałów warstw
ścian protezy serca na podstawie wyników testów doświadczalnych
W niniejszym rozdziale skupiono się na opracowaniu oprogramowania własnego na
bazie MES, symulującego odkształcenie ścian sztucznej komory serca. Wykonane prace
obejmują:


Model matematyczny, model numeryczny na bazie MES i program
komputerowy do symulacji 3D odkształcenia wielowarstwowych materiałów
o własnościach nieliniowych z możliwością odciążenia.



Model mikro/makro ściany komory z uwzględnieniem naprężeń własnych
w cienkich warstwach.
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Algorytm i kod do analizy odwrotnej i implementację modelu mikro ściany
w tym kodzie.
Testy opracowanego oprogramowania FE + inverse na wybranym przykładzie.




Model materiału cienkich warstw.
Graficzny interfejs dla modeli w skali mikro i makro.



Analizę wpływu warstwy mikro na rozwiązanie w skali makro.
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Testy (próby spęczania) 2D dla wielowarstwowych materiałów sprężystoplastycznych oraz analizę wrażliwości wyników i ich walidację.
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Rys. 2.10. Średni wpływ para metru ze względu na prędkość p rzep ływu ora z odchylenie
standardowe dla para metró w modelu (2.16) w a) obszarze nr 1, b) obsza rze n r 3.

Na podstawie przeprowadzonych badań modeli i symulacji przepływu krwi w dalszej
części pracy wykorzystano uogólnione równanie lepkości, jako podstawowe równanie
reologiczne dla krwi ludzkiej.
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4.1. Model w skali m akro
Zadanie odkształcenia komory na poziomie makro rozpatrzono jako zadanie
trójwymiarowe. Zatem określono zadanie brzegowe teorii nieliniowej sprężystości,
które zawiera grupy równań opisane w [12]. Nieliniowość w procesie sprężystego
odkształcenia komory powstaje na skutek:



nieliniowych własności poliuretanu,
w przypadku naniesienia nanopowłok, co powoduje powstawanie dodatkowych
naprężeń (residual stress) – tzw. naprężeń własnych.

Na pierwszym etapie prac dla zasadniczego materiału komory czyli poliuretanu
Chronothane 55D, przyjęto E = 423 MPa i   0.4 . Własności poliuretanu otrzymano
z Instytutu Polimerów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Wyznaczanie parametrów modelu konstytutywnego przeprowadzono w pracy [13] dla
TiN o grubości 0.35 μm naniesionego na stal ferrytyczną metodą PLD. Rezultaty dla
parametrów w biliniowym modelu materiału dla TiN były następujące: ε1 = 0.009,
σ1 = 2614 MPa, ε2 = 0.166 i σ2 = 9107 MPa. Obliczony na podstawie tego modelu moduł
Younga dla TiN wynosi: E = 290.4 GPa.
Poniżej przedstawiono opis wprowadzonej metodyki, czyli oddzielenie węzłów
i powierzchni wewnętrznych od zewnętrznych w siatkach MES oraz opis większości
wprowadzonych algorytmów, a także uzyskane wyniki badań testowych. Ponieważ
założenia przeprowadzonych badań sprowadzały się do opracowania programu, który
wykorzystuje siatki MES tworzone w dowolnym oprogramowaniu komercyjnym, stąd
jak wiadomo każda siatka wczytywana z programów komercyjnych zawiera dane
o współrzędnych węzłów oraz zapis ich połączenia w elementy skończone. Istotnym
jest fakt, że większość dostępnych programów komercyjnych MES nie udostępnia
informacji o siatce, która precyzowałaby czy węzeł jest zewnętrznym czy wewnętrznym
(brak dokumentacji do generowanych plików, które zawierają informacje o siatce).
Przykładową graficzną reprezentację udostępnionej siatki wygenerowanej w programie
ABAQUS pokazano na rys. 3.1.
Metodyka wyznaczania powierzchniowych węzłów i powierzchni jest realizowana
za pośrednictwem algorytmu:


Dla każdego elementu siatki MES analizuje się jego 4 powierzchnie
(dla przykładu opracowanego w programie ABAQUS i pokazanego w niniejszym
raporcie elementy są czterowęzłowymi tetraedrami).



Dla każdej powierzchni w pozostałej siatce MES poszukuje się takiej
powierzchni, która zawiera te same węzły. Jeżeli taka powierzchnia istnieje,
to obydwie rozpatrywane powierzchnie są wewnętrznymi granicami obszaru.
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Natomiast w przeciwnym przypadku, rozpatrywana
zewnętrzna.

powierzchnia jest

Rys. 3.1. Siatka MES, wygen ero wana przez progra m ABAQUS
i udostępniona w postaci pliku tekstowego.
W rozwiązaniu przyjęto, że węzły wszystkich zewnętrznych powierzchni są
zewnętrznymi, natomiast pozostałe węzły są wewnętrznymi. Na rys. 3.12 podano
reprezentację graficzną wyniku oddzielenia zewnętrznych powierzchni, którą
wizualizowano we własnym interfejsie graficznym.

Rys. 3.2. Siatka MES po wydzieleniu powierzchni elementó w siatki, któ re kontaktują się
z otoczeniem.
Opracowano również drugi sposób oddzielenia powierzchni wewnętrznych od
zewnętrznych, który polega na generacji chmury punktów wokół siatki MES i jednego
punktu wewnątrz siatki komory. Punkt wewnątrz siatki jest zlokalizowany we wnętrzu
komory, a dokładniej pokrywa się z jej środkiem ciężkości. Każdy węzeł najbliższy
punktom z chmury punktów wokół siatki jest rozpoznawany, jako węzeł zewnętrzny.
Każdy węzeł najbliższy punktowi wnętrza jest kwalifikowany, jako węzeł wewnętrzny.
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To podejście zaproponowano w celu dodatkowej weryfikacji dotyczącej kwalifikacji
węzła (zewnętrzny czy wewnętrzny). Jest ono również uniezależnione od typu
elementu skończonego i rodzaju programu komercyjnego MES. Poszczególne etapy
działania tego algorytmu prowadzą do:






Znalezienia odległości poszczególnych węzłów od punktu centralnego,
definiowanego, jako środek ciężkości bryły.
Wydzieleniu wewnętrznych powierzchni na podstawie kosinusów kierunkowych
powierzchni elementów.
Wydzieleniu wewnętrznych powierzchni na podstawie kosinusów kierunkowych
powierzchni elementów przy ograniczeniu odległości do najbliższego otoczenia
centralnego punktu.
Wydzieleniu wewnętrznych powierzchni na podstawie kosinusów kierunkowych
powierzchni elementów przy ograniczeniu odległości od centralnego punktu
oraz wykorzystaniu algorytmu bieżącej powierzchni.

Jak wynika z zamieszczonego opisu, każdy kolejny etap zawiera w sobie etap
poprzedni. Zaletą rozwiązania dotyczącego oddzielenia powierzchni wewnętrznych od
zewnętrznych jest uniezależnienie się od typu elementu skończonego i rodzaju
programu komercyjnego MES. Możliwość rozdzielenia części siatki rozwiązania jest
istotna dla definiowania warunków brzegowych, czyli między innymi dla poprawnego
uwzględnienia w modelu mocowania i obciążenia konstrukcji protezy. W wyniku
zastosowania algorytmów oddzielenia powierzchni wewnętrznych od zewnętrznych, w
pierwszym etapie obliczeń wykorzystano warunki brzegowe, któr e pokazano na
rys. 3.3. Wydzielenie zamocowanych węzłów odbywało się na podstawie analizy kątów
nachylenia powierzchni. Jak wynika rys. 3.3, zaproponowana procedura i algorytm
podziału węzłów siatki umożliwiają dowolne zadawanie warunków brzegowych
(w dowolnych miejscach badanego układu).

Rys. 3.3. Zadane warunki brzegowe.
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Na potrzeby niniejszego projektu opracowano również solwer. Zastosowano frontalną
metodę rozwiązania równań wykorzystując algorytm Ironsa [14]. Wykorzystano
procedurę minimalizacji frontu i program do rozwiązania układu równań z poprzednich
prac Autorów [15]. Program posłużył do wykonania symulacji testowych odkształcenia
pod wpływem działania obciążeń równych 16 kPa. Przykładowe wyniki symulacji MES
dla modelu komory wspomagania POLVAD w skali makro przedstawiono na rys. 3.4.
Pokazano rozkład intensywności naprężeń i rozkład ciśnienia w czaszy krwistej komory.
Jak wynika z symulacji, wartości naprężeń w ściance komory są na poziomie
kilkudziesięciu kPa, co przy zadawanym obciążeniu i zastosowanym materiale komory
jest wartością prawdopodobną. Ponadto wcześniejsze testy programem ABAQUS
potwierdzają lokalizacje maksymalnych wartości naprężeń i odkształceń w dolnej części
czaszy komory POLVAD pomiędzy dwoma wlotami obydwu konektorów. Na tym etapie
prac wykazano możliwość wprowadzania dowolnych siatek do programu MES oraz
zadawania obciążeń i sposobu mocowania układu.

a)

b)
Rys. 3.4. Testowy rozkład: a) in tensywności naprężenia, b) ciśnienia w ma teriale
komory POLVAD obliczony opra cowanym p rogramem – obydwa para metry w MPa.
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4.2. Model w skali m ikro
Opracowany program posłużył również do symulacji w skali mikro. Wykonano analizę
wrażliwości i skorzystano ze szczegółowego opisu tej metodyki przedstawionego
w literaturze, np. w pracach [16,17]. Celem prowadzenia analizy wrażliwości była
ocena wpływu błędu, jaki wprowadzamy do modelu przez niedokładne wyznaczanie
własności mechanicznych TiN. Analiza ta nie ma powiązania z identyfikacją
parametrów modeli konstytutywnych, ale pozwala ocenić wpływ niedokładności
określenia modułu Younga nanowarstwy TiN na rozwiązanie zadania brzegowego
w całym obszarze. Zapotrzebowanie na wykonanie analizy wrażliwości w przypadku
powłok PU/TiN wynika z faktu, że doświadczalne metodyki wyznaczenia własności
nanopowłok są obarczone błędem. Tak więc, zbudowano dwuwarstwową próbkę,
w której pierwszą warstwę stanowi TiN o module Younga równym 290 GPa, którego
wartość zidentyfikowano na podstawie próby wciskania wgłębnika, modelu MES tej
próby i przy wykorzystaniu analizy odwrotnej. Drugą warstwą jest poliuretan
o własnościach zmierzonych w badaniach doświadczalnych. Dla celów testowych
wykonano próbę spęczania. Schemat testu numerycznego z zaznaczonymi elementami
skończonymi pokazano na rys. 3.5. Wykorzystywany typ elementu skończonego to
4 węzłowy izoparametryczny element z biliniowymi funkcjami kształtu. Dla pokazanego
przykładu siatka zawiera 3960 węzłów i 3808 elementów. Wszystkie obliczenia
w rozpatrywanym zadaniu analizy wrażliwości wykonano na tej samej siatce, dlatego
wpływ gęstości siatki na wynik rozwiązania został wyeliminowany.

Rys. 3.5. Siatka MES zastoso wana w symula cjach testowych dwuwa rstwowej próbki
(trójką ty wykorzystane są do wizualiza cji sia tki, każdy 4-węzlowy elemen t podzielono
w tym celu na 2 trójkąty).
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Metodyka generowania i zagęszczenia siatki uwzględnia:


Możliwość generowania siatki dla wielu warstw, w rozpatrywanym przykładzie
wykorzystano 2 warstwy;



Strefy zagęszczenia siatki odpowiadające maksymalnym
przemieszczeń, dobierane indywidualnie dla każdego zadania.

gradientom

Dla modelu spęczania próbki dwuwarstwowej wykonano symulacje w celu oceny
wpływu zmiany własności sprężystych TiN na odpowiedź mechaniczną układu TiN/PU.
Wykorzystując opracowany program MES przeprowadzono analizę wrażliwości modelu
na 30% zaburzenia wartości modułu Younga TiN z uwzględnieniem naprężeń własnych
w materiale TiN. Na rys. 3.6 przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy
wrażliwości.

 i max  0,002073

 0max  8,2 MPa

 i max  0,002063

 0max  6,43MPa
Rys. 3.6. Rozkłady intensywności odkształcenia (a i c) i naprężenia (b i d) dla próbek
TiN/PU o module Younga TiN równym 370 GPa (a i b) oraz 290 GPa (c i d).
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Z analizy symulacji wynika, że 30% zaburzenie własności sprężystych powłoki TiN ma
największy wpływ na generowane naprężenia lokalne, natomiast poziom wartości
odkształceń pozostaje prawie niezmieniony. Można stwierdzić, że ze wzrostem modułu
Younga o 30% zwiększa się poziom naprężeń również o około 30%.
Opracowany program mikro został też wykorzystany jako część modelu MES protezy
serca – model ciała stałego. Wymierne korzyści płynące z opracowania programu do
modelowania stanu odkształceń i naprężeń w skali makro i mikro to:


W modelu makro - zlokalizowanie maksymalnych wartości naprężeń
i odkształceń podczas obciążenia komory w dolnej części czaszy krwistej komory
POLVAD pomiędzy wlotami obydwu kolektorów. Lokalizacja ta pokrywa się
z lokalizacją obserwowaną w programie komercyjnym ABAQUS, który
wykorzystano do celów testowych. Natomiast wartości naprężeń w ściance
komory są na poziomie kilkudziesięciu kPa, co przy zadawanym obciążeniu
i materiale komory jest wartością prawdopodobną.



W modelu mikro - zlokalizowanie maksymalnych wartości naprężeń
i odkształceń w cienkiej warstwie pomiędzy dwoma warstwami TiN i PU. Ze
względu na problemy techniczne z dokładnym wyznaczeniem stanu naprężenia
po nałożeniu TiN, jak również z niską dokładnością wyników próby wciskania
wgłębnika, ilościowa analiza wyników symulacji opracowanym programem
w skali mikro jest trudne. Otrzymane wyniki należy traktować raczej w sposób
jakościowy a nie ilościowy. Opracowane oprogramowanie do analizy solid
komory serca zostało zaprezentowane w postaci artykułu do Biuletynu PSS [18],
a także powstał szereg prac m.in. [19,20,21].

5. Zbudowanie modelu MES protezy serca z uwzględnieniem przepływów
turbulentnych
5.1. Model przepływu i jego oprogr amowanie
W ramach pracy stworzono, w oparciu o własne oprogramowanie, pełny model
numeryczny protezy serca obejmujący model samej komory z uwzględnieniem
wielowarstwowości jej ścianki, a także model przepływu krwi wewnątrz komory.
Ważnym założeniem było umożliwienie modelowania interakcji krew-ścianka komory,
a także modelowania przepływu z uwzględnieniem elementów ruchomych komory. To
założenie wymagało elastycznego zarządzania siatką, pozwalającego na jej modyfikacje
i dostosowanie do wymagań rozwiązywanego problemu i przyjętych metod
aproksymacji. W obecnym kształcie model składa się z części sprężysto-plastycznej dla
komory (rozdział 3) oraz opisanego poniżej modelu przepływu. Opracowany program
obejmuje szereg modułów obliczeniowych MES i składa się z dużej liczby złożonych
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algorytmów operujących na złożonych strukturach danych. Głównymi elementami
wpływającymi na wysoki stopień skomplikowania kodu są: stosowanie adaptacyjnych
siatek hybrydowych, przystosowanie do rozwiązywania zagadnień sprzężonych oraz
uwzględnienie wykonania na komputerach równoległych z pamięcią rozproszoną
i procesorach wielordzeniowych. Zastosowano modularną strukturę programu
pokazaną schematycznie na rys. 4.1, co istotnie ułatwiło jego tworzenie. Wykorzystano
autorski projekt architektury równoległych programów MES [22]. Taka architektura
pozwala na uzyskanie elastyczności przy komponowaniu ostatecznego kodu, z wieloma
możliwymi typami siatek, rozmaitymi polami aproksymacji oraz solwerami układów
równań liniowych dopasowanymi do rozwiązywanych zagadnień.

Rysunek 4.1 Modularna architektura p rogramu MES stosowanego w projekcie, w wersji
sekwencyjnej.
5.2. Moduł zarządzania trójwymiarową siat ką hybrydow ą
Moduł zarządzania siatką (Mesh manipulation module z rys. 4.1) jest prezentowany
pozostałym modułom programu symulacyjnego poprzez uprzednio ustalony
i zdefiniowany interfejs. Ze względu na złożony charakter funkcjonowania siatek
adaptacyjnych interfejs ten składa się z wielu funkcji. Moduły aproksymacji i interfejsu
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z solwerem układów równań liniowych (Approximation module i Linear solver interface
module) są standardowymi wersjami istniejącymi w kodzie, również rozbudowanymi
i złożonymi, między innymi w celu umożliwienia stosowania rozmaitych typów
aproksymacji (standardowa aproksymacja liniowa, aproksymacja wyższego rzędu,
aproksymacja nieciągła) czy rozmaitych typów solwerów, jednakże nie
modyfikowanymi specjalnie do celów niniejszej pracy. Stad też ich omówienie jest
skrótowe. Moduł problemowy (Problem dependent module), stworzony specjalnie na
potrzeby wykonania programu, omawiany jest w dalszej części artykułu.
W celu implementacji obsługi siatek hybrydowych zaprojektowano i wykonano nowy
moduł zarządzania siatką [23]. Wewnętrzną struktur ę modułu podzielono pomiędzy
gałęzie odpowiedzialne za wczytywanie siatki, zapisywanie siatki, zarządzanie
pamięcią, zarządzanie geometrią siatki oraz właściwy moduł zarządzania siatką
(rys. 4.2).

Rys. 4.2. Schema t organizacyjny modułu zarządzania siatką.
Najważniejszym elementem całego modułu zarządzania siatką jest właściwy moduł
zarządzania (MeshModule), którego c entralnym elementem jest klasa siatki
hybrydowej hHybridMesh (hHybridMesh.h, hHybridMesh.cpp). Głównymi polami tej
klasy są struktury przechowujące informacje o siatce: VertexPool vertices_; EdgePool
edges_; FacePool faces_; ElemPool elements_. Typy tych pól są zdefiniowane, jako
klasy szablonowe poprzez specjalizację szablonu klas StaticPool:
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typedef StaticPool<hObj>
typedef StaticPool<hObj >
typedef StaticPool<Edge>
typedef StaticPool<Vertex>

ElemPool;
FacePool;
EdgePool;
VertexPool;

5.3. Adaptacja siatki MES i szacowanie błędu
Wszystkie siatki stosowane w symulacji przepływów są siatkami adaptacyjnymi.
Dodatkowo utworzone zostały współpracujące z kodem moduły generacji siatki,
mające służyć specjalnej formie adaptacji poprzez remeshing. Poniżej opisane są
wszystkie typy adaptacji, ze szczególnym uwzględnieniem typów zaimplementowanych
w kodzie.
Pierwszą grupę stanowią typy adaptacji z zachowaniem istniejącej siatki, przez
modyfikacje elementów.
h-adaptacja, odpowiadająca za lokalne zagęszczenie siatki elementów została
zaimplementowana dla różnych rodzajów elementów. Poza poprawą dokładności
rozwiązania jest także używana do poprawy elementów zdegenerowanych. Dla
każdego typu elementów zaimplementowano różne typy podziałów. Dla elementów
przyściennych (pryzmatycznych) podział pełny (zwiększający dokładność w każdym
z kierunków) oraz częściowy (zwiększający dokładność w kierunku ortogonalnym do
podstawy pryzmatu). Pozwala to zagęszczać siatkę przy ścianie w sposób zgodny
z kierunkiem gradientu prędkości i uniknąć niepotrzebnego zwiększania ilości stopni
swobody. Dla elementów czworościennych we wnętrzu przestrzeni obliczeniowej
również zaimplementowano dwa typy podziałów. Jeden, pełny podział, generujący
elementy potomne, będąc e podobne do elementu dzielonego w sensie
geometrycznym. Drugi sposób, pozwalający na zmniejszenie degeneracji elementu,
dzieli czworościan wzdłuż najdłuższej krawędzi.
p – adapt acja, ze względu na specyfikę sformułowania problemu, jakim jest przepływ
opisywany równaniami Naviera-Stokes’a w programie nie stosuje się p-adaptacji,
ponieważ prowadzi ona do niestabilności rozwiązania.
r – adaptacja, ze względu na modelowanie interakcji pomiędzy płynem (krwią)
a ciałem stałym (membrana, zastawki) w programie zaimplementowano też
r-adaptację pozwalającą dostosowywać położenie węzłów (np. do przemieszczającego
się brzegu) bez zmiany ilości i struktury danych w siatce.

402

Model numeryczny sztucznej komory wspomagania pracy serca

Innego rodzaju typem adaptacji jest remeshing, czyli powtórne stworzenie siatki
w danym obszarze często związane z interpolacją wartości w węzłach siatki. Najczęściej
remeshing przeprowadzany jest wówczas gdy zdeformowanie elementów podczas
symulacji uniemożliwia dalsze poprawne obliczenia. Konieczna jest wtedy przebudowa
siatki w danym obszarze oraz interpolacja wartości w węzłach.
W celu rozwiązania problemów technicznych jakie stwarza adaptacja elementów
położonych na brzegu obszaru obliczeniowego (kwestia dopasowania brzegu obszaru
obliczeniowego do brzegu rzeczywistego modelu w przypadku silnie zakrzywionych
powierzchni) zaprojektowano specjalny sposób wykorzystania siatek generowanych
w programach komercyjnych, polegający na przechowywaniu osobno aktualnej siatki
trójwymiarowej na której dokonuje się aproksymacji pola przepływu i osobno
powierzchniowej siatki dwuwymiarowej stosowanej w trakcie adaptacji do
znajdowania położenia nowych punktów (rozdział 1) [24].
Sam proces adaptacji podzielono na kilka etapów. W pierwszym następuje obliczenie
wskaźnika błędu a posteriori, a następnie wybranie w określony sposób elementów
przeznaczonych do podziałów. Po tym etapie ma miejsce drugi, gdzie dokonuje się
faktyczna adaptacja, a następnie projekcja stopni swobody oraz zakończenie całego
procesu adaptacji. Szczegóły podziału elementów zastosowane w programie opisano
w [11]. Adaptacja jest drugim (po rozwiązywaniu układu równań) najbardziej
czasochłonnym etapem rozwiązania.
Adaptacja w programie wykorzystuje oszacowanie błędu numerycznego, które jest
podstawą oceny jakości uzyskanego rozwiązania. Może być przeprowadzona a-priori
lub a-posteriori. Pierwsze podejście opiera się na określeniu ograniczeń możliwego do
uzyskania błędu, bazując na informacjach dotyczących samego sformułowania
problemu. Opierając się na wybranej przestrzeni funkcyjnej będącej podprzestrzenią
przestrzeni, w której istnieje rozwiązanie dokładne, a także na innych parametrach
dyskretyzacji, wyznacza się matematycznie pewne granice, w których musi zmieścić się
błąd jaki się pojawia pomiędzy uzyskanym rozwiązaniem przybliżonym, a nieznanym
rozwiązaniem dokładnym. Drugie podejście wykorzystuje do określenia miary błędu już
uzyskane rozwiązanie w przestrzeni określonej sformułowaniem problemu.
Zaimplementowane w kodzie techniki szacowania błędu a-posteriori polegają na
obliczeniu dla każdego elementu odpowiedniego estymatora błędu. Zagęszczanie siatki
przez podział elementów dokonywane jest w miejscach wskazywanych przez
estymatory, jako obszary zwiększonego błędu numerycznego. W programie
wykorzystano adaptację w oparciu o klasyczny estymator błędu Zienkiewicza-Zhu [25]
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oraz wykorzystując rezydualne oszacowanie błędu rozwiązania równań NavieraStokesa.
5.4. Moduły aproksym acji i solwera równań liniowych
Przy rozwiązywaniu zadań o relatywnie mniejszej liczbie stopni swobody (poniżej
miliona) wykorzystywane są solwery bezpośrednie dla macierzy rzadkich i procesorów
wielordzeniowych. W pozostałych przypadkach stosowane są solwery iteracyjne,
wymagające znacznie mniejszego użycia pamięci operacyjnej, a w przypadku dobrej
zbieżności, dające rozwiązania szybciej niż solwery bezpośrednie.
Aproksymacja stosowana w programie jest standardową aproksymacją MES: liniową
dla elementów czworościennych i dwuliniową dla elementów pryzmatycznych. Z racji
występowania elementów podzielonych, w trakcie adaptacji zastosowana została
koncepcja aproksymacji związanej, w ramach której wartości w węzłach związanych
(nie będących wierzchołkami wszystkich elementów do których należą, tzw. hanging
nodes) interpoluje się wykorzystując wartości w węzłach sąsiednich (leżących na
wspólnej krawędzi lub, w specyficznych przypadkach, na wspólnym boku
czworokątnym).
Uwzględnienie aproksymacji związanej w trakcie rozwiązywania problemu MES polega
na tworzeniu w pierwszej kolejności elementowych macierzy sztywności w sposób
standardowy dla każdego elementu, niezależnie od występowania w nim węzłów
związanych. W dalszej kolejności macierze te modyfikuje się uwzględniając fakt
interpolacji wartości w węzłach związanych i następnie dokonuje się agregacji
globalnej macierzy sztywności, w której węzły związane już nie występują.
5.5. Przyjęty schemat rozwiązania równań Naviera-Stokesa
Modułem, który w kodzie odpowiada sformułowaniu słabemu problemu jest moduł
problemowy. W modelu przepływu krwi przez komor ę serca sformułowanie słabe
uzyskuje się stosując jedną z metod rozwiązywania nieściśliwych równań NavieraStokesa.
Równania Naviera-Stokesa to zestaw równań opisujących zasadę zachowania masy
i pędu dla poruszającego się płynu. W przypadku płynu nieściśliwego zasada
zachowania masy sprowadza się do warunku zerowania dywergencji pola prędkości
u(x,t). Zmiany pędu elementu płynu zależą jedynie od rozkładu ciśnienia p(x,t),
wewnętrznych sił lepkości oraz sił masowych. Równania Naviera-Stokesa mają postać:
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u
 u   u  v 2u   p  f
t
u  0 w


w


(4.1)

gdzie: ν - lepkość kinematyczna, f - siły masowe. Całość sformułowania uzupełniają
warunki brzegowe Dirichleta i von Neumanna:

u  uˆ0

na  D

 vu   pn  g

na

(4.2)

N

gdzie: n - wektor normalny do brzegu, u0 - zadana prędkość, g - siły powierzchniowe na
brzegu obszaru.
W module problemowym wykorzystano sformułowanie, które pozwala uwzględniać
ruch brzegu obszaru obliczeniowego. Polega ono na zastosowaniu przy wyprowadzaniu
sformułowania MES czaso-przestrzennego obszaru obliczeniowego (obszar ten jest
iloczynem obszaru przestrzennego
i przedziału czasowego (tn, tn+1 ) ) oraz zależnych
od czasu funkcji testujących w(x,t) (odpowiadających wektorowi prędkości) oraz funkcji
testujących q(x,t) (odpowiadających ciśnieniu). Standardowe procedury MES czyli
pomnożenie residuum układu przez funkcje testujące i uogólnione całkowanie przez
części po obszarze obliczeniowym oraz podstawienie warunków brzegowych prowadzą
do równań:
t
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(4.3)

t

fwd t dt 

  gwdS dt
t

0 t

Zmiana obszaru całkowania z ruchomego przestrzennego na nieruchomy związany
z siatką oraz zastosowanie odpowiednich transformacji prowadzi do sformułowania
słabego:
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 - wektor współrzędnych w układzie siatki (dla zadań bez ruchomego brzegu

 jest identyczne z x), J i JS oznaczają macierze jakobianowe transformacji do układu
siatki (w obszarze i na brzegu), a ruch siatki odbywa się z prędkością vm, dla której
zakłada się dodatkowo, że jest stała w czasie

vm   , t   vˆ   

(4.5)

Powyższe sformułowanie dyskretyzowane jest standardowymi w MES metodami
opracowanymi dla równań konwekcji-dyfuzji: metodą CBS (Characteristic Based Split)
oraz SUPG (Streamline Upwind Petrov-Galerkin).
Metoda CBS bazuje na połączeniu dwóch technik: linii prądu oraz podziału kroku
czasowego. Metoda linii prądu (charakterystyk) pozwala na wyeliminowanie
z rozwiązania dobieranej metodami empirycznymi stabilizacji, bez której nie jest
możliwe uzyskanie stabilnego rozwiązania dla przepływów nieściśliwych.
W rozwiązaniu tym aproksymacji dokonuje się w kierunku wyznaczonym przez gradient
prędkości w węźle siatki elementów. W procedurze rozwiązania wykorzystano technikę
Fractional Time Step. Bazuje ona na dekompozycji pola wektorowego (zasada
dekompozycji Helmholtza) na pole bezdywergentne (pr ędkości) i gradient pola
skalarnego (ciśnienia). Rozwiązanie zagadnienia dla jednego kroku czasowego
sprowadza się do rozwiązania dla płynu nieściśliwego trzech kroków:
1. Wyznaczenie poprawek pola prędkości wg jawnego schematu obliczeniowego,
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2. Wyznaczenie pola ciśnień pn+1 dla kroku n+1 wg niejawnego schematu
obliczeniowego,
3. Wyznaczenie pola prędkości un+1 dla kroku n+1 wg jawnego/niejawnego
schematu obliczeniowego.
Istotną cechą sformułowania CBS jest automatyczne spełnianie kryterium Babushki–
Brezzi'ego. Konsekwencją tej cechy metody CBS, wykorzystaną w opracowanym
module, jest możliwość zastosowania tego samego stopnia aproksymacji dla pól
ciśnień i prędkości, co nie jest możliwe w przypadku większości innych sformułowań.
Metoda SUPG polega na wzbogaceniu sformułowania MES o dodatkowe wyrazy
zawierające drugie pochodne funkcji niewiadomych i testujących, wyrazy, które można
uzyskać np. rozważając aproksymację w sensie najmniejszych kwadratów dla równań
Naviera-Stokesa (Least Squares) lub tzw. aproksymacji w skali pod-siatkowej (Subgrid
Scale). Uzyskana metoda także gwarantuje stabilność aproksymacji przy założeniu
równego stopnia interpolacji dla prędkości i ciśnień.
5.6. Implementacja modułu problemowego
Opracowany program komputerowy przeznaczony jest do rozwiązywania zagadnienia
przepływu cieczy nieściśliwej w trzech wymiarach. Zaimplementowano dwa moduły
problemowe, odpowiadające dwóm opisanym wyżej metodom, do oprogramowania
rozwijanego w ramach projektu. Jako priorytety przyjęto: wysoką wydajność
programu, możliwość korzystania z wielu wariantów siatek elementów skończonych
i wielu aproksymacji, pracę w hybrydowym środowisku języków C i C++, pracę
w systemach Windows i Linuks oraz możliwość wykonania oprogramowania
dedykowanego dla przepływu krwi przez sztuczną komorę serca.
Moduł problemowy oparty o algorytm CBS zaimplementowano w języku C++. Korzysta
on z interfejsów programistycznych modułów siatki elementów skończonych, modułu
aproksymacji oraz modułu solwera liniowego. Udostępnia również interfejs
programistyczny dla modułu solwera liniowego. Implementacja modułu bazuje na
architekturze warstwowej i obejmuje trzy zasadnicze warstwy. Pierwsza warstwa
odpowiedzialna jest za reprezentację funkcji interfejsowych zewnętrznych modułów
w postaci obiektowej. Druga warstwa stanowi wewnętrzną reprezentację struktur
danych, natomiast trzecia warstwa odpowiedzialna jest za reprezentację logiki aplikacji
(algorytm CBS). W obecnej postaci kodu nie przewidziano warstwy prezentacji danych,
która realizowana będzie przez zewnętrzny moduł. Zastosowano jedynie funkcje
pomocnicze realizujące uproszczoną funkcjonalność interfejsu użytkownika.
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Klasy pełniące funkcje interfejsów reprezentowane są w programie poprzez
pojedyncze instancje i pełnią funkcję „uchwytów” do zewnętrznych modułów. Uchwyty
te odpowiedzialne są za wykonywanie żądań z innych klas modułu, wymagających
interakcji z pozostałymi modułami. Uchwyty oferują zestaw funkcji „opakowujących”
wywołania surowych funkcji C, oferowanych przez interfejsy pomiędzy modułami.
Przyjęto, że w wywołaniach funkcji uchwytów możliwe jest stosowanie prostych typów
C++ oraz typów biblioteki standardowej STL. Wywołania funkcji interfejsowych
wymaga stosowania jedynie typów prostych. W wielu przypadkach konieczne jest
konwertowanie typów biblioteki standardowej do typów prostych. Warstwa
interfejsów odpowiada również za zapewnienie bezpieczeństwa wywołań
poszczególnych funkcji. Moduł problemowy nie tylko korzysta z funkcji innych
modułów, ale również udostępnia funkcje innym modułom.
Kolejną warstwą w programie jest warstwa wewnętrznej reprezentacji struktur
danych. Zastosowano rozwiązanie hybrydowe, częściowo korzystające z wewnętrznej
reprezentacji danych, a częściowo ze struktur danych i funkcji dostarczanych przez
zewnętrzne moduły. Rozwiązanie takie pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności
programu
przy
zachowaniu paradygmatu
programowania
obiektowego.
Podstawowym, „atomowym” obiektem w tej warstwie są elementy. Element
hermetyzuje takie składowe elementu skończonego jak węzły, punkty całkowania oraz
funkcje kształtu. Elementy agregowane są w formie kolekcji poprzez klasę siatki
elementów skończonych. Klasa siatki reprezentuje ponadto cechy stałe dla całej siatki.
Kolejna klasa reprezentuje pola zmiennych, któr e mogą być wektorowe lub skalarne.
Każdy element posiada kolekcję wskaźników do odpowiednich pól. W zastosowanym
algorytmie istnieją dwa pola, pole prędkości (wektorowe) i pole ciśnień (skalarne).
Wszystkie klasy tej warstwy hermetyzują wewnętrzną reprezentację elementów, siatek
i pól. Aktualnie zastosowano hybrydowe rozwiązanie, przechowujące część informacji
jako stany obiektów instantyzujących klasy tej warstwy, a częściowo korzystające
z wywołań odpowiednich funkcji warstwy interfejsów.
Podstawowym elementem programu jest warstwa algorytmu. Poszczególne etapy
rozwiązania zaimplementowano w postaci funkcji składowych klasy CBS. Zasadnicze
znaczenie posiadają funkcje FirstStep(), Solve() oraz ThirdStep(). Repr ezentują one
kolejno pierwszy, drugi i trzeci krok algorytmu CBS. Kroki pierwszy i trzeci realizowane
są wg schematu jawnego i nie korzystają z modułu solwera. Krok drugi, uruchamiany
poleceniem Solve(), rozwiązuje układ równań liniowych korzystając z modułu solwera.
Solwer buduje układ równań wywołując funkcje modułu problemowego zwracające
lokalne macierze sztywności. Ponadto warstwa algorytmu zawiera wywołania szeregu
pomocniczych operacji, takich jak wczytywanie danych, nakładanie warunków
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brzegowych, raportowanie postępu obliczeń czy zapis wyników obliczeń do postaci
plików dyskowych.
Jedną z możliwości programu jest współpraca z siatkami trójwymiarowymi –
pryzmatyczną i hybrydową. Opracowane moduły problemowe korzystają
z ustandaryzowanych interfejsów modułów siatki i aproksymacji. Dzięki temu są
niezależne od stosowanych w tych modułach rozwiązań i bez dalszych modyfikacji
mogą współpracować z dowolnymi zgodnymi rozwiązaniami. Moduły przetestowano
we współpracy z siatką pryzmatyczną oraz hybrydową. Szczegóły dotycząc e
implementacji modułu siatki, podobnie jak perspektywy jego rozwoju pod kątem
ruchomych brzegów siatki opisane zostały w odrębnym rozdziale.
Możliwość war iantowego stosow ania algorytmu CBS. Algorytm CBS realizowany jest
w trzech podetapach – wyliczenie wstępnych poprawek prędkości, wyliczenie
poprawek ciśnień oraz wyliczenie końcowych poprawek pola prędkości. Podetap
pierwszy realizowany wg schematu jawnego, natomiast drugi wg schematu
niejawnego. Etap trzeci może być realizowany zarówno jako jawny, niejawny jak
i pośredni. Pozwala to na dobranie schematu rozwiązania do konkretnego problemu
i pozwala na optymalizację czasu obliczeń. Aktualnie zaimplementowany jest jawny
sposób rozwiązania trzeciego podetapu, jednakże zmiana schematu jego rozwiązania
wymaga zmiany jedynie jednej funkcji, nie są konieczne natomiast jakiekolwiek zmiany
w pozostałej części programu.
Dodatkową cechą przyjętego rozwiązania jest możliwość dołączenia kroku iteracji FSI
(Fluid Structure Interaction) wewnątrz algorytmu rozwiązania zagadnienia dynamiki
płynów, a nie po jego zakończeniu, jak ma to miejsce w oprogramowaniu
komercyjnym. Wykonanie obliczeń FSI po wyznaczeniu pola ciśnień i wykorzystanie
pola odkształceń do wyliczenia ostatecznych poprawek pola prędkości pozwoli na
znaczną poprawę zbieżności algorytmów FSI.
Możliwość stosowania dowolnych warunków brzegowych. Dobór odpowiednich
warunków brzegowych jest kluczowym elementem do uzyskania wiarygodnych
wyników symulacji. W programie zrealizowano dwojaki algorytm nakładania
warunków brzegowych, albo przez zdefiniowanie w pliku wsadowym siatki elementów
skończonych ścian elementów, do których przyłożone są odpowiednie warunki lub
przez zdefiniowanie odpowiednich warunków w oparciu o współrzędne geometryczne.
W obu przypadkach, warunki implementowane są jako funkcje języka C/C++,
definiowane na etapie kompilacji programu. Nie ogranicza to możliwości swobodnego
kształtowania tych warunków na etapie wykonania programu. Możliwe jest
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zastosowanie warunków brzegowych wyliczanych na etapie wykonania w oparciu
o przekazane lub wczytane z pliku wartości. W krokach wyliczanych w sposób jawny
wartości warunków brzegowych są wprost nakładane na wyliczane pola. W przypadku
kroków rozwiązywanych w oparciu o schemat niejawny stosowana jest funkcja kary.
Zastosowane rozwiązanie pozwala na wykorzystanie dowolnych, stosowanych
w dynamice płynów rodzajów warunków brzegowych. Możliwe jest również
wykorzystanie warunków niedostępnych w większości rozwiązań komercyjnych, takich
jak np. tarcie pomiędzy cieczą a ścianą naczynia. Zasadniczą korzyścią z przyjętej
implementacji warunków brzegowych jest możliwość integracji programu
z zaawansowanymi algorytmami odwzorowującymi warunki brzegowe.
Możliwość dowolnego m apowania wyliczanych pól. Umożliwia to szczegółową analizę
wskaźników przepływu, zarówno klasycznych (prędkość ścinania, naprężenia ścinające,
liczba Reynoldsa itp.), jak i specyficznych dla rozwiązywanego zagadnienia
(np. wskaźniki skłonności do wykrzepiania, prawdopodobieństw uszkodzenia
czerwonych krwinek itp.).
Możliwość swobodnego wyboru modelu m ateriałowego. Własności reologiczne
wyliczane są poprzez funkcje języka C/C++. Możliwe jest wyliczenie parametrów
reologicznych w oparciu o takie wartości jak prędkości, ciśnienia, pochodne
kierunkowe tych wartości oraz współrzędne geometryczne. Dzięki temu możliwa jest
implementacja dowolnych modeli reologicznych opartych o wartości chwilowe.
Możliwe jest wykorzystanie szerokiej gamy modeli, poczynając od cieczy
newtonowskiej, poprzez modele potęgowe aż do złożonych modeli cieczy, takich jak
model Cassona czy Quemady. Mieści się w tym także omawiane w rozdziale
2 uogólnione równanie lepkości. Możliwe jest również tworzenie dalszych własnych
modeli reologicznych przy wykorzystaniu dowolnych funkcji języka C/C++ oraz
korzystanie z modułów zewnętrznych.
5.7. Model przepływów turbulentnych dla cie czy nieściśliwej
Przepływ krwi przez komorę serca częściowo przebiega w sposób turbulentny.
Modelowanie turbulencji jest istotne z punktu widzenia zarówno charakteru
przepływu, jak i mechanicznego niszczenia czerwonych krwinek. Przepływ turbulentny
definiowany jest jako przepływ z losowymi zakłóceniami takich parametrów jak
prędkość, ciśnienie czy gęstość (w płynach ściśliwych). Turbulencje są własnością
przepływu, a nie płynu. Precyzyjne rozwiązanie zagadnienia przepływu turbulentnego
w oparciu o równania Naviera-Stokesa jest możliwe, wymaga jednak ogromnej mocy
obliczeniowej i bardzo dokładnej siatki. Dokładne modelowanie przepływu
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turbulentnego możliwe jest obecnie jedynie dla niewielkich objętości i nie jest raczej
wykorzystywane do praktycznych obliczeń.
Modelowanie przepływów turbulentnych wciąż jest istotnym problemem naukowym.
Dostępne algorytmy posiadają wiele ograniczeń i ciągle trwają poszukiwania
optymalnych metod. W niniejszej pracy wykorzystano metodykę Reynolds Averaged
Navier-Stokes (RANS), natomiast rozwiązanie zagadnienia konwekcji-dyfuzji oparto na
algorytmie Characteristic Based Split (CBS). Dla przepływu turbulentnego bilans pędu
zapisano jako:
R
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gdzie:

 ij



- laminarny tensor naprężeń ścinania,

(4.6)

ui - średnia prędkość, p – ciśnienie,
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 – gęstość,  ij - turbulentny tensor naprężeń ścinania opisany wyrażeniem
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(4.7)

gdzie vT = T/ , T - lepkość turbulentna.
Istnieje wiele modeli przepływów turbulentnych. Najczęściej stosowane są modele
oparte o rozwiązanie pojedynczego pola energii kinetycznej turbulencji  lub
sprzężonych pól  i szybkości dyssypacji  lub  i szybkości dyssypacji z uwzględnieniem
warstwy przyściennej . W programie zastosowano model z jedną zmienną Wolfsteina
oraz standardowy  - .
W modelu Wolfsteina lepkość turbulentna wyznaczana jest w oparciu o równanie:

 T  c 1/ 4 1/ 2lm

(4.8)

gdzie: c - stała wynosząca 0,009, a lm wyznaczano ze wzoru:
1/4

 c' 3 
lm  
 C 
 D

L

(4.9)

'

gdzie: CD i c - stałe, L – długość charakterystyczna.
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Równanie transportu energii kinetycznej turbulencji wyrażane jest poprzez:
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(4.10)

gdzie:  – liczba Prandtla dla przepływu turbulentnego, natomiast  opisane jest
równaniem:
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(4.11)

W modelu  -  rozkład energii kinetycznej wyliczany jest ze wzoru (4.10), natomiast
prędkość dyssypacji energii wyznaczana jest z wyrażenia:
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gdzie: C 1 , C2 - stałe, natomiast

 T  c

2


(4.13)

Modele przepływów turbulentnych opracowano, jako moduł problemowy, stanowiący
fragment oprogramowania MES. Korzysta on z modułów siatki i aproksymacji poprzez
odpowiednie interfejsy. Możliwe jest jego połączenie z dowolnym modułem,
realizującym ustalony interfejs. Moduł przepływów turbulentnych nie może być
uruchamiany samodzielnie, a wymaga skojarzenia z modułem problemowym
rozwiązującym zagadnienia przepływu. Nie jest przy tym istotny algorytm rozwiązania
zastosowany w tym module. Zalecane jest wykorzystanie tej samej siatki w obu
modułach, co znacznie przyspiesza komunikację pomiędzy modułami. Połączenie
pomiędzy modułami problemowymi odbywa się poprzez przekazanie pola prędkości
z modułu dynamiki płynów oraz poprzez przekazanie wartości lepkości turbulentnej
w punkcie z modułu turbulencji.
Integracja modułów uwzględnia pętlę linearyzacji rozwiązania dynamiki płynów.
W związku z tym, że równania Naviera-Stokesa są nieliniowe, ich rozwiązanie przebiega
drogą kolejnych przybliżeń (w jednym kroku czasowym). Istnieje, zatem konieczność
wielokrotnego rozwiązywania zagadnienia turbulencji dla tego samego kroku
czasowego, z tym samym warunkiem początkowym, lecz zmiennym polem prędkości.
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Problem rozwiązany został poprzez przechowywanie stanu początkowego pól  i  we
wszystkich iteracjach jednego kroku czasowego i rozpoczynanie każdego wywołania od
tego samego stanu. Zatwierdzenie aktualnych wartości zmiennych następuje dopiero
po zakończeniu całego kroku czasowego (zakończeniu pętli linearyzacji rozwiązania
dynamiki płynu). Przyjęty algorytm równocześnie uwzględnia nieliniowość
wprowadzaną przez wpływ turbulencji na rozwiązanie równań ruchu cieczy.
5.8. Wersja równoległa kodu
W trakcie realizacji projektu standardową wersją kodu używaną do tworzenia
modułów siatki, aproksymacji i problemowych była wersja sekwencyjna przedstawiona
na rys. 4.1. Wersja ta realizuje podstawowe operacje MES (tworzenie elementowych
macierzy sztywności i ich agregacja do globalnego układu równań) w sposób
sekwencyjny. Następnie wywoływany jest solwer układów równań liniowych, który
może pracować w sposób wielowątkowy. Dzięki temu najbardziej pracochłonna część
obliczeń może wykorzystywać wyższą wydajność oferowaną przez procesory
wielordzeniowe.

Rys. 4.3. Modula rna architektura prog ramu MES stoso wanego w p rojekcie, w wersji
równoległej.
Jednakże obliczenia pozostają ograniczone do pojedynczego systemu, z ilością pamięci
operacyjnej dostępnej tylko temu systemowi. W celu rozwiązywania większych zadań
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konieczne jest użycie wersji z pamięcią rozproszoną. Wersja ta, nazywana wersją
równoległą kodu, dedykowana jest do środowisk klastrowych i umożliwia praktycznie
nieskończone skalowanie pamięci. Zwiększenie mocy obliczeniowej uzależnione jest od
zastosowanych algorytmów, szczególnie algorytmów rozwiązywania układów równań
liniowych.
Rys. 4.3 przedstawia schemat wersji równoległej kodu [26]. Widać na nim dodatkowe
moduły związane z wykonaniem równoległym – moduły dekompozycji obszaru
współpracujące z modułami sekwencyjnymi: siatki i aproksymacji. Wykorzystanie
wersji równoległej wiąże się także z niewielkimi modyfikacjami modułów
problemowych.
W przykładach obliczanych wersją równoległą kodu zastosowano opracowany
wcześniej iteracyjny solwer układów równań liniowych metodą GMRES (Generalized
Minimal Residual) z poprawą uwarunkowania macierzy. Zastosowanie wersji
równoległej kodu pozwala na przeprowadzanie symulacji z liczbami węzłów siatki MES
przekraczającymi milion (kilka milionów stopni swobody w rozwiązywanych układach).

6. Modelowanie interakcji krew – ściana protezy serca
Modelowanie interakcji krew – ściana protezy serca zostało uwzględnione w projekcie
w kilku aspektach. Jednym z aspektów jest problem interakcji ze stałymi elementami
komory. Zagadnienie to może zostać rozwiązane w sposób przybliżony zakładając
niezależne rozwiązanie zagadnienia przepływu przez komor ę serca, a następnie
stosując otrzymany rozkład ciśnienia na brzegu wewnętrznym komory jako zadane
obciążenie w modelu sprężysto-plastycznym.
Przybliżenie takie nie zdaje egzaminu w przypadku rozpatrywania elementów
ruchomych komory. Koniecznym staje się w takim przypadku uwzględnienie
przepływów w obszarach z ruchomym brzegiem. Przepływy takie są podstawowymi dla
funkcjonowania sztucznej komory serca. Ruchomy brzeg obejmuje takie elementy jak
sztuczne zastawki czy membrana, które ze względu na swój duży zakres sprawiają
trudności w modelowaniu.
Mając na względzie dokładne modelowanie całości funkcjonowania komory sztucznego
serca, w programie umieszczono szereg procedur przystosowujących kod do
modelowania dynamicznej interakcji ciało stałe – płyn. Procedury te dotyczyły głównie
części modelującej przepływy, ze względu na standardowo używany w tych
symulacjach opis Eulera, nie pozwalający na uwzględnienie ruchu obszaru
obliczeniowego.
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W programie modelowania krwi poświęcono wiele uwagi umożliwieniu dokładnego
symulowania przepływów w obszarach z ruchomym brzegiem. W tworzonym
oprogramowaniu postanowiono uwzględnić ruchomy brzeg obszaru poprzez przyjęcie
odpowiedniego sformułowania słabego rozwiązywanego zadania oraz odpowiednią
adaptację siatki elementów skończonych.
Pierwszym krokiem dostosowania kodu do modelowania interakcji krew – ściana
protezy serca było przyjęcie jako podstawy matematycznej specjalnie opracowanego
sformułowania opisanego w p. 4.5, odpowiadającego tzw. opisowi ALE (Arbitrary
Lagrangian-Eulerian). Sformułowanie to pozwala na dokładne symulowanie przepływu
z uwzględnieniem ruchomego brzegu. Najtrudniejszym w implementacji elementem
oprogramowania ALE jest kod zarządzania siatką, z uwzględnieniem dowolnie dużych
przemieszczeń węzłów, realizowany za pomocą tzw. r-adaptacji oraz remeshingu.
6.1 Zastosowanie technik adaptacyjnych w modelowaniu interakcji
krew – ściany protezy serca
W programie symulacji przepływów adaptacja poza swoją pierwszorzędną funkcją, jaką
jest poprawa dokładności rozwiązania, spełnia także istotną rolę w modelowaniu
interakcji pomiędzy krwią a ścianami i elementami ruchomymi komory. Algorytm
adaptacji siatki przy przemieszczającym się brzegu przedstawiono na rysunku 5.1,
posługując się przykładem membrany lub zastawki. W wyniku ich ruchu następuje
przesunięcie brzegu siatki elementów skończonych fazy ciekłej (krwi), co jest
modelowane poprzez r-adaptację węzłów brzegowych. Po kolejnych krokach
r-adaptacji następuje degeneracja elementów brzegowych. Aby jej zaradzić ma miejsce
lokalne wygładzanie siatki w oparciu o istniejącą strukturę elementów skończonych.
W przypadku gdy wygładzanie siatki nie doprowadzi do poprawnej struktury (elementy
nadal będą zdegenerowane) następuje lokalne odbudowanie siatki od podstaw
w oparciu o położenie węzłów (remeshing).
Własny generator siatki jest wykorzystywany do modyfikacji właściwości już
otrzymanej siatki. Generator jest stosowany miedzy innymi w r-adaptacji, h-adaptacji
oraz związanym z nimi remeshingu siatki, a także do tworzenia warstwy elementów
pryzmatycznych w siatkach czworościennych.
Do generacji siatki został użyty algorytm Delaunay’a w przestrzeni trójwymiarowej
(3D). Użycie tej metody dyskretyzacji obszaru umożliwia bardzo dobre odwzorowanie
zadanego kształtu oraz daje możliwość sterowania wielkością tworzonych elementów
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w danym podobszarze . Właściwości te umożliwiają przeprowadzenie lokalnej
modyfikacji siatki.

Rys. 5.1. Algorytm adaptacji siatki p rzy p rzemieszczają cym się b rzegu.
6.2 Wykorzystania własnego generatora do adaptacji siatki
Jednym z głównych zadań generatora jest modyfikacja siatki w obszarze
przemieszczania się zastawki. Obszar ten podczas ruchu zastawki ulega ciągłej
deformacji. W celu utrzymania poprawnej geometrii elementów przeprowadzana jest
r-adaptacja, a następnie gdy r-adaptacja nie jest wystarczająca lub stopień
zagęszczenia w jednym z obszarów przekracza pewien dopuszczalny poziom
przeprowadzony zostaje remeshing. W celu minimalizacji czasu przebudowy siatki
proces przebiega lokalnie:


wycięcie lokalnego obszaru związanego z defor macją siatki wywołaną
przemieszczaniem brzegu,

modyfikacja siatki,
odpowiednie połączenie zmodyfikowanego lokalnego obszaru z globalnym
obszarem.
Proces przebudowy zilustrowano poniżej dla konkretnego zadania ruchu zastawki
w kanale dolotowym komory sztucznego serca. W pierwszym etapie obszar związany
z ruchem zastawki przenoszony jest do własnego generatora siatek. W tym celu:
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Wyznacza się podobszar w obszarze globalnym (całej siatki) w którym występuje
przemieszczanie się zastawki.
Obszar lokalny zostaje przeniesiony do własnego generatora siatek w celu
dokonania zmian związanych z obrotem zastawki. Polega to na przeniesieniu
węzłów, z wyznaczeniem węzłów brzegowych, oznaczających brzeg komory
oraz zastawki.

Przeniesione węzły przedstawiono na rys. 5.2.

Rys. 5.2. Węzły wyko rzystane do generacji siatki lokalnej.
Na rys. 5.2, czerwonym kolorem przedstawione są węzły brzegowe, czarnym kolorem
pozostałe węzły. Węzły brzegowe poza ruchem zastawki nie przemieszczają się.
W drugim etapie budujemy siatkę w układzie lokalnym, a następnie definiujemy obszar
komory oraz zastawki. Budowa siatki odbywa się przy wykorzystaniu punktów
związanych z przeniesieniem siatki oraz punktów dodanych w celu poprawy siatki. Do
budowy siatki używany jest algorytm oparty na technice Delaunay’a.
Na podstawie punktów brzegowych definiujemy obszar zastawki, komory oraz obszar
nie związany z komorą, ale potrzebny w procesie budowy siatki. Przykład zdefiniowania
elementów biorących udział w modelowaniu ruchu zastawki przedstawiono na rys 5.3.
Na rysunku tym różowym kolorem oznaczono lokalny obszar komory, w którym
elementy są odkształcane wraz z ruchem zastawki. Brązowy kolor oznacza obszar
zastawki, który ulega przemieszczaniu. Niebieski kolor oznacza pozostały obszar nie
związany z zastawką.
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Rys. 5.3. Przyporządkowanie elemen tów do odpowiednich obszarów.
W trzecim etapie dokonywana jest odpowiednia przebudowa siatki dla
przemieszczenia zastawki. W pierwszym kroku przemieszczamy cały obszar zastawki
o współrzędne wynikające z ruchu zastawki. W drugim kroku poprzez r-adaptację
odkształcamy zdeformowaną siatkę poprawiając jej elementy. Rozłożenie węzłów
zapisujemy w odpowiedniej tablicy. W trzecim kroku poprzez dodanie węzłów
poprawiamy jakość elementów. Jakość elementów ustalamy poprzez podanie
odpowiedniego kryterium np. minimalny kąt w elemencie. Kroki powyższego
algorytmu przedstawiono na rys. 5.4.

Rys. 5.4. Sześć kroków przebudowy siatki związanej z ruchem zastawki. a) stan
początkowy, b) operacja przemieszczenia zastawki, c) wygładzenie siatki - r-adaptacja,
d) adaptacja przez remeshing, e) powtórne wygładzenie, f) ustalenie odpowiedniej
jakości elementów.
Czwarty etap składa się z interpolacji wartości w węzłach z siatki globalnej, a następnie,
poprzez odpowiednie przenumerowanie węzłów i elementów, zastąpienie obszaru
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ruchu zastawki w obszarze globalnym nowo stworzonym obszarem lokalnym. W ten
sposób niskim nakładem obliczeniowym otrzymujemy przemieszczenie zastawki
w układzie globalnym.
Podczas całej symulacji obliczeń etap pierwszy i drugi są wykonywane tylko raz. Po
pierwszej iteracji ruch zastawki odbywa się tylko poprzez etap trzeci i czwarty,
w którym wykorzystany będzie zapisany obszar po r-adaptacji, a przed poprawą jakości
elementów, która wprowadza dodatkowe węzły. Dzięki temu zabiegowi liczba węzłów
nie będzie się zmieniać podczas kolejnych cykli, a do modułu obliczeniowego
dostarczana będzie siatka o ustalonych przez nas kryteriach związanych z jakością
elementów.

7. Przeprowadzenie obliczeń numerycznych modelu protezy w warunkach
przepływu
Oprogramowanie do modelowania ciała stałego i przepływów opisano w poprzednich
rozdziałach. W ramach dalszych prac wykonano testy programu, mające na celu
weryfikację poprawności jego działania, zarówno pod względem programistycznym jak
i numerycznym. Opracowano standardowe dla dynamiki płynów testy: „Lid-Driven
Cavity”, „Backward Facing Step” oraz „von Karmann Vorticity Street” i przeprowadzono
symulacje porównawcze z programem ABAQUS. Analizowano model 3D komory
(rys. 6.1 i 6.2), który składa się z 21339 elementów skończonych i 7572 węzłów. Śr edni
czas trwania każdej symulacji to około 15 minut. Ciśnienie statyczne zostało
równomiernie przyłożone do wewnętrznej powierzchni modelu i jest równe 16 kPa, co
odpowiada maksymalnemu ciśnieniu fizjologicznemu w lewej komorze serca.
Materiałem budującym ścianę komory jest polimer (Chronothane 55D), który posiada
własności sprężyste opisane przez moduł Younga E = 423 MPa i współczynnik Poissona
ν = 0.4.
W charakterystycznym punkcie zlokalizowanym pomiędzy dwoma konektorami
w programie ABAQUS intensywność naprężenia (rys. 6.1) wynosi od 43 do 54 kPa,
natomiast w programie własnym jest to od 41 do 57 kPa. W charakterystycznym
punkcie ciśnienie (rys. 6.2) obliczane w programie ABAQUS wynosi -30 kPa,
a w programie własnym od -41kPa do -57kPa, czyli obliczane są naprężenia
rozciągające, przy czym program ABAQUS wyświetla „pressure”, natomiast program
własny ujemne średnie naprężenie. Jakościowe i ilościowe porównanie wyników
potwierdza lokalizację maksymalnych wartości naprężeń i odkształceń, która
w komorze POLVAD występuje pomiędzy dwoma konektorami. Stwierdzono też, że
materiał komory podczas jej statycznego obciążenia ciśnieniem maksymalnym dla
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lewej komory nie ulega trwałemu uszkodzeniu. Wyniki prac przeprowadzonych
w niniejszym rozdziale przedstawiono między innymi w [20,27].

a)

b)

c)
Rys. 6.1. Rozkład intensywności naprężeń: a) – ABAQUS, b) i c) – kod własny.
Analiza wpływu siatki była następnym celem testowania programu. Do obliczeń
numerycznych modelu protezy w warunkach przepływu wykorzystano siatki
czworościenne i hybrydowe. Siatki te są wyraźnie niestrukturalne i nie wykazują
anizotropii w żadnym kierunku. Siatki hybrydowe zawierają elementy czworościenne
wewnątrz obszaru i elementy pryzmatyczne przy brzegu tworzące warstwę
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przyścienną. Ze względu na duży stopień złożoności obliczeniowej dla każdego rodzaju
elementów (i dla każdego problemu testowego) zostało wygenerowane po kilka siatek,
różniących się ilością stopni swobody i elementa mi. Pozwoliło to lepiej analizować
uzyskane rozwiązania i zbieżność stosowanego modelu. Poszczególne siatki mogą
różnić się organizacją, ułożeniem elementów (siatki strukturalne, niestrukturalne) czy
własnościami (anizotropowe, izotropowe).

a)

b)
Rys. 6.2. Rozkład ciśnienia: a) – ABAQUS, b) – kod własny.
Podstawą tworzenia siatek była dostarczona geometria komory, na podstawie której
wygenerowano siatkę początkową. Obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem
rzeczywistych wymiarów i orientacji komory. Przeprowadzono również próbne
symulacje uwzględniające różne profile prędkości na wlocie do komory serca.
Przykładowy rozkład prędkości przepływu na siatce czworościennej zamieszczono na
rys. 6.3.
Na rys. 6.4-6.5 pokazano wpływ warstwy przyściennej zbudowanej z elementów
pryzmatycznych na odwzorowanie warstwy przyściennej rzeczywistego przepływu.
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Rys. 6.3. Wyniki symulacji na sia tce komory serca – przekrój - rozkład prędkości przy
stałym p rofilu prędkości na wlo cie do komo ry.

Rys. 4x. Siatka hybrydo wa (4 warstwy p ryzm) z niejednorodnym rozkładem wa rstw
pryzma tycznych - przekrój. Wyraźnie wido czne niejednorodne zagęszczenie przy
brzegu. Za wiera 38633 węzły, co daje 154 532 stopni swobody.
Kolejnym krokiem poprawiania jakości rozwiązania jest uwzględnienie niedokładności
geometrii poddawanej symulacji. Z oczywistych względów geometria modelu ma
fundamentalny wpływ na przepływ płynu wewnątrz komory serca. Dlatego też
przeprowadzone zostały obliczenia z użyciem modułu dokładnego odwzorowania
brzegu. Jest on wykorzystywany w czasie h-adaptacji. Podstawą symulacji jest siatka
komory serca tworzona na podstawie dostarczonego modelu CAD. Zbiór punktów
rozpinających tę siatkę tworzy, mniej lub bardziej, dokładną reprezentację modelu
fizycznego, co zależy wprost od ilości punktów. Jednakże, zbyt duża ilość punktów na
powierzchni modelu powoduje, iż rozwiązanie problemu staje się bardzo czasochłonne
i pochłania ogromne ilości zasobów, a nawet powoduje niemożność rozwiązania tak
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postawionego zadania. Zatem, dokładność symulacji jest ograniczona. Aby to
ograniczenie obejść, musimy poprawiać reprezentację powierzchni modelu tylko tam,
gdzie jest to potrzebne i realnie zmniejsza to błąd rozwiązania uzyskanego w czasie
obliczeń. Początkowo przyjmujemy pewną zgrubną siatkę, co do której zakładamy, że
nie zachowuje ona wszystkich szczegółów.

Rys. 6.5. Siatka hybrydowa(4 wa rstwy pryzm) z niejednorodnym rozkładem warstw
pryzma tycznych – detal przy brzegu kanału wlotowego. Grubość warstw
pryzma tycznych maleje w stronę brzegu obszaru obliczeniowego.

Rys. 6.6. Przykład adaptacji wewnątrz obsza ru. Przekrój przez siatkę komo ry serca
w czasie ro związywania – pokazany rozkład ciśnienia.
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Następnie w czasie rozwiązywania zadania, wprowadzamy poprzez h-adaptację
większą ilość detali. Normalnie w czasie h-adaptacji, nowe punkty pojawiające się
w siatce posiadają położenie obliczane na podstawie punktów sąsiednich. W naszym
module geometrii, podczas tworzenia nowego punktu na powierzchni, jego położenie
nie jest arbitralnie obliczane, ale jest pobierane, tak by odzwierciedlało prawdziwą
geometrię modelu, a nie geometrię uproszczoną, jaka jest w siatce zgrubnej. Przykład
pokazano na rys. 6.6 i 6.7. Na rys. 6.6 widoczne są wyraźne różnice w rozmiarze
elementów. W czerwonych ramkach są pokazane przykładowe
elementy
zaadaptowane, a w żółtych są widoczne przykłady elementów niezaadaptowanych.
Czerwony prostokąt wyznacza obszar zbliżenia widoczny na rys. 6.7.

Rys. 6.7. Przykład działania modułu geo metrii. Obraz sia tki zgrubnej (z lewej) o raz sia tki
dokładnej używanej do adaptacji (z pra wej); wido czne niedokładności siatki zgrubnej
(z lewej), popra wione dzięki korzystaniu z dokładnej sia tki referen cyjnej (z prawej).

Rys. 6.8. Wykres zależności b łędu od ilości węzłów (co liniowo odpowiada ilości stopni
swobody).
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W celu potwierdzenia wiarygodności uzyskiwanych wyników przeprowadzona została
analiza błędu numerycznego i adaptacja siatki w celu redukcji błędu. Przeprowadzono
obliczenia na komorze sztucznego serca zarówno dla siatek czworościennych, jak
i hybrydowych różnych rozmiarów. Dla każdej z nich obliczono błąd, a zależność między
nimi przedstawiono na rys. 6.8. Widać na nim, że adaptacja umożliwia znacznie
efektywniejszą redukcję błędu niż jednorodne zagęszczanie siatki. Widać także, że
siatki hybrydowe dają mniejszy błąd niż siatki czworościenne. Analiza wyników pozwala
wnioskować, że: 1) w każdym przypadku błąd maleje wraz ze wzrostem liczby
wierzchołków; 2) rozwiązanie z uwzględnieniem warstwy przyściennej posiada
mniejszy błąd, niż bez niej, a z podobną ilością wierzchołków; 3) adaptacja
z wykorzystaniem estymatora błędu jest efektywniejsza niż jednorodne zagęszczanie
siatki.

8. Optymalizacja parametrów geometrycznych i materiałowych modelu
Wieloskalowy model do analizy stanu odkształceń i naprężeń materiału komory został
opracowany i przetestowany w ramach wcześniejszych rozdziałów niniejszej pracy
(rozdział 3 i 6). W obecnym rozdziale wykorzystano stworzony wcześniej model
z dodaniem paru jego modyfikacji, które szczegółowo są omówione w pracy [28].
Zaproponowane modyfikacje modelu polegają przede wszystkim na uwzględnieniu
nieregularności w budowie powierzchni powłoki TiN (rys. 7.1) reprezentowane przez
funkcję okresową (parametry: amplituda i okres wypukłości powłoki), ponieważ
w małej skali chropowatość zarówno powłoki, jak i podłoża ma duże znaczenie dla
analizy stanu naprężeń i odkształceń.

Rys. 7.1. Mikrostruktura TEM dla powłoki TiN o grubości 350 nm naniesionej na polimer
techniką PLD [13].
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W celu przeprowadzenia optymalizacji wykonano liczne symulacje z zastosowaniem
modelu wieloskalowego, w których badano parametry geometrii powłok, takie
jak: amplituda i okres wypukłości powłoki, a także grubość powłoki. Do
optymalizowanych parametrów materiałowych modelu należą również naprężenia
własne. Eksperyment numeryczny zaplanowano w oparciu o analizę czynnikową.
Symulacje przeprowadzono dla dwóch wersji komory wspomagania pracy serca:
POLVAD i POLVAD_EXT, zarówno dla komór obciążonych ciśnieniem (16 kPa), jak i dla
komór nieobciążonych. Przykładowe wyniki otrzymane dla obciążonej komory
POLVAD_EXT zamieszczono w tabelach 7.1, 7.2. Wyniki uzyskane w tabelach zostały
odczytane z punktów krytycznych modelu, tzn. z przewężeń na powierzchni powłoki
(amplituda wypukłości powłoki równa zero). Przykładowe rozkłady stanu naprężeń
i odkształceń uzyskane w symulacji pokazano na rys. 7.2 i 7.3.
Przyjęte własności materiałów to: a) polimer, moduł Younga E = 470 MPa,
współczynnik Poissona  = 0.4 [29]; b) azotek tytanu: moduł Younga E = 290 GPa,
współczynnik

Poissona

uplastyczniającemu

=



m
p

0.25,

  0.009

odkształcenie

[13].

Na

rys.

odpowiadające
7.1

pokazano

naprężeniu
przykładową

mikrostrukturę takiej powłoki.
Tablica 7.1. A = 50 nm, L = 350 nm – ob ciążona komora POLVAD-EXT.
HTiN, 
 0mmax ,  mxy max ,  immax
0 rezTiN ,
nm
GPa
GPa
GPa
1 50
-2.0
-1.127
0.250
0.0037
2
3
4

350
350
50

-2.0
-0.5
-0.5

-0.762
-0.154
-0.350

0.309
0.082
0.066

0.0048
0.0013
0.00068

5
6
7

200
350
200

-2.0
-1.0
-0.5

-0.635
-0.355
-0.183

0.271
0.121
0.071

0.0052
0.0024
0.0012

8
9

50
200

-1.0
-1.0

-0.714
-0.366

0.121
0.138

0.0013
0.0024

W zamieszczonych tablicach 7.1 i 7.2 użyto następujących oznaczeń: HTiN - grubość
powłoki TiN, A - amplituda wypukłości powłoki, L - okres wypukłości powłoki,

 0rezTiN

- naprężenie własne dla powłoki TiN,

dla modelu mikro,
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 0mmax - maksymalne naprężenie średnie

maksymalne naprężenie w płaszczyźnie modelu mikro,
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 immax

- maksymalna intensywność odkształcenia w modelu mikro. W modelach makro

komory opracowanych dla POLVAD_EXT otrzymano stan naprężeń i odkształceń pod
wpływem obciążeń takich jak ciśnienie krwi. W strefach komory pomiędzy konektorami
zaobserwowano maksymalne ich wartości. Następnie te wartości odkształceń uzyskane
w tych strefach przeniesiono do modelu mikro i wynoszą one odpowiednio:

1 = 0.0001;  2 = -0.00005; p = 16 kPa.
Wyniki uzyskane dla przypadku 1 pokazanego w tablicy 7.1 przedstawiono na rys. 7.2.

a)

b)

c)
Rys. 7.2. Rozkłady dla modelu mikro dla przypadku numer 1 opisanego w Tablicy 7.1 :
a) maksymalne naprężenie średnie, b) maksymaln e naprężenie styczne i c) maksymalna
intensywność odkszta łcenia.
Wyniki uzyskane dla przypadku numer 2 pokazanego w tablicy 7.2 przedstawiono na
rys. 7.3. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wyciągnięto następujące wnioski
dla mikromodeli POLVAD i POLVAD_EXT nieobciążanych ciśnieniem:
W grubszych powłokach przy tym samym wprowadzonym do modelu naprężeniu
własnym, co do powłok cieńszych, otrzymuje się wyższe odkształcenia. Uzyskiwane
średnie naprężenia ściskające w powłokach cieńszych są wyższe, natomiast
w powłokach grubszych uzyskiwane naprężenia średnie są niższe, natomiast są, co do
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wartości bliższe naprężeniom rozciągającym, stąd właśnie w grubszych warstwach
częściej będzie dochodzić do utraty spójności. W przypadku odkształceń
porównywanych w powłokach o różnej wartości okresu wypukłości nie
zaobserwowano znaczących różnić pomiędzy modelami. Różnice w powłokach
o różnym okresie wypukłości są widoczne, co do wartości naprężeń. Niższe naprężenia
średnie obserwuje się w powłokach o niższym okresie wypukłości, natomiast
naprężenia styczne są wyższe w przypadku takich powłok.
Tablica 7.2. A = 50 nm, L = 150 nm – ob ciążona komora POLVAD-EXT.
HTiN, 
 0mmax ,  mxy max ,  immax
0 rezTiN ,
nm
GPa
GPa
GPa
1 50
-2.0
-1.3
0.237
0.0027
2
3
4

350
350
50

-2.0
-0.5
-0.5

-0.849
-0.165
-0.357

0.239
0.064
0.063

0.0047
0.0012
0.0007

5
6
7

200
350
200

-2.0
-1.0
-0.5

-0.756
-0.344
-0.190

0.271
0.122
0.075

0.005
0.002
0.0012

8
9

50
200

-1.0
-1.0

-0.655
-0.288

0.121
0.138

0.0013
0.003

a)
b)
c)
Rys. 7.3. Rozkłady dla modelu mikro dla przypadku numer 2 opisanego w Tablicy 7.2 :
a) maksymalne naprężenie średnie, b) maksymaln e naprężenie styczne i c) maksymalna
intensywność odkszta łcenia.
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Wnioski dla mikromodeli POLVAD i POLVAD_EXT obciążonych ciśnieniem:
W przypadku modeli opracowanych dla komory POLVAD_EXT otrzymywane ściskające
naprężenia średnie są wyższe niż dla komory POLVAD, natomiast naprężenia styczne są
niższe niż dla komory POLVAD. Odkształcenia otrzymywane z modeli dla komory
POLVAD są wyższe niż dla komory POLVAD_EXT. Wszystkie wyniki tego rozdziału,
zarówno dla obciążonych, jak i nie obciążonych komór POLVAD i POLVAD_EXT
opublikowano w pracy [28].

9. Weryfikacja wyników z wykorzystaniem prototypu fizycznego
9.1. Weryfikacja opracow anego oprogramowania z wykorzystaniem modelu
solid FEM komory
W celu zweryfikowania oprogramowania własnego służącego do symulacji pracy
modelu solid komory przeprowadzono w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii dwa
doświadczenia:
1. Badania przemieszczenia i odkształcenia komory wspomagania serca metodą
cyfrowej korelacji obrazu [30].
2. Określenie własności poliuretanu ChronoFlex C 55D dla komory POLVAD-EXT [31].
System cyfrowej korelacji obrazu zastosowany w doświadczeniu nr 1 [30] służy do
analizy pola odkształceń (3D) i przemieszczeń w trakcie obciążania badanego
materiału. Do pomiaru wykorzystano głowicę Q-400 firmy Dantec Dynamics GmbH
(Ulm, Niemcy) składającą się z dwóch ka mer CCD (1/1.8 ”, 1624 x 1234 pikseli)
w układzie stereoskopowym, źródła oświetlenia (LED) oraz oprogramowania ISTRA 4D
zainstalowanego na komputerze przenośnym. Komorę wspomagania serca
POLVAD-EXT podłączono drenami z łaźnią wodną podgrzewającą wodę. Stały przepływ
wody (0.1 l/min) zapewniono dzięki zastosowaniu pompy wirowej odśrodkowej
(POLVAD-RO T). Dokonywano również r ejestracji ciśnienia po stronie krwistej komory.
Schemat doświadczenia pokazano na rys. 8.1.
Komorę obciążano statycznie w krokach ciśnienia 0, 80, 120, 180, 220, 280, 0 mmHg.
Stosowano również podciśnienie o wartościach 0, -25, -45, -75, 0 mmHg. Kolejne
zdjęcia wykonywano po ustabilizowaniu ciśnienia na zadanym poziomie. Dla
powyższych kroków ciśnienia wykonano pomiary w temperaturach 25ºC oraz 37ºC.
Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcie pokazujące obraz komory zarejestrowany
przez jedną z kamer (rys. 8.2).
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Rys. 8.1. Schema t eksp erymentu DIC.

Rys. 8.2. Obraz ko mory POLVAD_EXT zarejestro wany przez jedną z ka mer.
W doświadczeniu nr 2 [31] jako metodę badawczą zaproponowano statyczne testy
jednoosiowego rozciągania w temperaturze 21ºC oraz 38ºC dla 12 próbek
rozciąganych z prędkością = 10 mm/min. Wymiary próbek to grubość 09±0.04mm,
szerokość 6.11±0.07 mm i długość 35 mm. Przedmiotem badań były próbki wiosełkowe
z poliuretanu ChronoFlex C 55D przygotowane metodą wtrysku. Testy przeprowadzono
na maszynie MTS Criterion Single z czujnikiem siły 5 kN. Obliczeń dokonano
w oprogramowaniu MTS TestWorks™. Testy oraz obliczenia przeprowadzono zgodnie
z normami ISO 527-2 oraz ASTM D 638.
Poniżej opisano testy numeryczne mające na celu weryfikację doświadczalną wyników
dla zewnętrznej powierzchni komory POLVAD_EXT. Pierwszy etap badań polegał na
identyfikacji własności mechanicznych polimeru. W tym celu zastosowano analizę
odwrotną. Zdefiniowano funkcję celu w dodatku Solver w programie Excel, dzięki
czemu dokonano identyfikacji parametrów modelu materiału dla polimeru. Poniżej
zamieszczono otrzymane wyniki, które następnie wprowadzono do opracowanego
programu MES. Wybrano następujące równanie do opisu modelu materiału polimeru:

  A n1 exp n2   exp  n3t 
430

(8.1)

Model numeryczny sztucznej komory wspomagania pracy serca

a po identyfikacji określono jego parametry jako A = 105.5 MPa, n1 = 0.75, n2 = -3.37, n3
= 0.037. Kolejny etap działań numerycznych polegał na zadaniu w modelu makro
komory warunków brzegowych identycznych do tych z doświadczenia cyfrowej
korelacji obrazu. Siatkę MES komory z zaznaczonymi warunkami brzegowymi
i orientacją układu współrzędnych pokazano na rys. 8.3.

Rys. 8.3. Siatka MES z pokazaną orienta cją układu współrzędnych i zadanymi
warunkami b rzego wymi.

a)

b)
Rys. 8.4. Przemieszczenie Uz : a) doświadczenie, mm, b) symulacja MES, μm.
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Zaznaczone na rys. 8.3 warunki brzegowe oznaczają odpowiednio:


Rozkład ciśnienia krwi

p M  p na wewnętrznej powierzchni komory

(37 kPa = 280 mmHg - maksymalne ciśnienie zadawane w doświadczeniu
i w symulacji); ten warunek brzegowy zaznaczono czerwonym kolorem.




Unieruchomiona górna cześć komory, która była unieruchomiona
w doświadczeniu (brak przemieszczenia w kierunku Z); ten warunek brzegowy
zaznaczono zielonym kolorem.
Wolne powierzchnie zewnętrznej górnej części komory (wolne powierzchnie,
brak obciążenia i mocowania); ten warunek brzegowy zaznaczono niebieskim
kolorem.

Następnie przeprowadzono symulacje dla materiału komory w temperaturze 25ºC, co
porównano z doświadczeniem prowadzonym w tej samej temperaturze. Porównano
m.in. przemieszczenia powierzchniowe doświadczalnie zmierzone z zastosowaniem
cyfrowej korelacji obrazu oraz te uzyskane z zewnętrznej powierzchni modelu MES,
a wyniki zamieszczono na rys. 8.4-8.6, natomiast większość uzyskanych wyników
zamieszczono w pracy [32]. Porównanie wyników dla przemieszczenia w kierunku
Z rozumianego jako przemieszczenie względne (wartość maksymalna minus wartość
minimalna) daje dobrą zgodność jakościową i ilościową.

a)

b)
Rys. 8.5. Przemieszczenie Uy: a) doświadczenie, mm, b) symulacja MES, μm.
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Podobnie wyglądają wyniki dla przemieszczenia w kierunku Y, natomiast w kierunku X
przemieszczenie wykazuje dobrą zgodność jakościową, natomiast zgodność ilościowa
jest już nieco gorsza.

a)

b)
Rys. 8.6. Przemieszczenie Ux: a) doświad czenie, mm, b) symulacja MES, μm.
Analiza wszystkich wyników uzyskanych w przeprowadzonych doświadczeniach nr 1 i 2
[30-32] prowadzi do następujących obserwacji:
1. Rozciąganie materiału ChronoFlex C 55D przy zmianie temperatury od 21 do
37ºC prowadzi do dwukrotnej zmiany intensywności odkształcenia. I tak
odkształceniu 0.05 odpowiada naprężenie 2.1 MPa i 4.4 MPa. Zatem konieczne
jest, aby brać pod uwagę zmianę temperatury materiału ściany komory w jej
modelach numerycznych.
2. Maksymalne przemieszczenia na zewnętrznej powierzchni komory POLVAD_EXT
wynoszą 1.2 mm w doświadczeniu i 1.154 mm w symulacji. Te wartości są
zlokalizowane na powierzchni, która jest położona po przeciwnej stronie
konektora.
3. Maksymalne odkształcenie obserwowane na zewnętrznej powierzchni komory
POLVAD_EXT w doświadczeniu wynosiło 0.01. Analogiczny wynik otrzymano
w modelu MES komory. Na wewnętrznej powierzchni komory POLVAD_EXT
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zgodnie z modelem MES maksymalne odkształcenie wynosiło 0.027, co
odpowiada tendencji zaobserwowanej dla powierzchni komory, tzn. że na
wewnętrznych powierzchniach zawsze są wyższe wartości obliczanych
parametrów i co jest zgodne z przewidywaniami, gdyż do tych powierzchni jest
bezpośrednio zadawane ciśnienie obciążające model.
9.2. Weryfikacja kodu symulacji pr zepływów w eksperymencie fizycznym
W celu zweryfikowania oprogramowania własnego służącego do symulacji przepływów
przez komor ę sztucznego serca wykonano eksperyment fizyczny. Badanym obiektem
była pozaustrojowa komora wspomagania serca POLVAD-EXT, wykonana z poliuretanu
Chronoflex C55 D. Komora wyposażona była w zastawki Medtronic Hall. Schemat
układu pomiarowego przedstawia rysunek 8.7 (komora oznaczona jest jako RELIGAEXT). Na rysunkach 8.8 i 8.9 przedstawiono sposób dokonywania pomiarów przepływu
za pomocą sondy ultradźwiękowej metody dopplerowskiej. Pozwala ona na uzyskanie
profilu wybranej składowej prędkości płynu wzdłuż określonej prostej.

Rys. 8.7. Schema t układu pomiaro wego.

Rys. 8.8. Widok frag mentu układu pomia rowego z widoczną komorą sztu cznego serca
i sondą dopplerowską.
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Widok z góry

Widok z boku

Rys. 8.9. Schema t ideowy metody pomiaro wej.

Rys. 8.10. Poró wnanie prędkości wzdłuż jednej z linii po miaru z doświadczenia (komora
z zastawką) oraz z symulacji numerycznych (komo ra bez zastawki).
W celu ułatwienie samego pomiaru oraz porównania z wynikami obliczeń eksperyment
przeprowadzono dla przepływu stacjonarnego. Ciągły przepływ cieczy w układzie był
wymuszany pompą wirową. Płynem roboczym w układzie był roztwór wody i gliceryny
(18% gliceryny) z posiewem umożliwiającym odbicie fali ultradźwiękowej. Profile
uzyskano dla szeregu linii pomiarowych, w postaci wykresów i wartości w konkretnych
punktach. W trakcie eksperymentu okazało się, że zastosowany materiał komory
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w istotny sposób zakłóca (tłumi) rozchodzenie się fal ultradźwiękowych powodując
znaczne zaburzenia wyników. W wielu przypadkach wartości odchylenia
standardowego osiągały wartości zbliżone do lub nawet przekraczające wartości
mierzonych prędkości.
Wykorzystanie otrzymanych wyników do weryfikacji oprogramowania własnego
symulacji przepływów napotkało na istotną przeszkodę. Komora użyta do
eksperymentu była nową komorą PO LVAD-EXT z zastawkami. Zespół rozwijający
oprogramowanie przepływów nie dysponował jej modelem geometrycznym. W efekcie
do porównania wybrano model komory bez zastawek, ograniczając tym samym zakres
możliwego porównania doświadczenia z modelem. Na rys. 8.10 pokazano przykładowy
wykres porównujący profile otrzymane doświadczalnie (komora z zastawkami) oraz
obliczone (komora bez zastawek). Profil uzyskano w okolicach połączenia kanału
wlotowego z komorą sztucznego serca. Widać znaczący wpływ zastawki na charakter
przepływu.
Analiza wszystkich wykonanych pomiarów i symulacji wykazuje znaczne rozbieżności,
których przyczyną są trudności z ustabilizowaniem warunków doświadczenia. Na
obecnym etapie prac należy przyjąć, że doświadczenie nie dostarcza powtarzalnych
i realistycznych wyników, które pozwoliłyby na przekonywującą weryfikację modelu.
Ten problem będzie przedmiotem dalszych badań.

10. Podsumowanie
W pracy przedstawiono wyniki badań zmierzających do opracowania numerycznego
modelu sztucznej komory wspomagania pracy serca. Poniżej zebrano podstawowe
wnioski zaobserwowane na etapie opracowywania modelu.
Model ścian komory zakłada kontinuum materiału i nie jest w stanie uwzględnić
rzeczywistej budowy twardej nanopowłoki, występujących nieciągłości i zjawisk
o charakterze stochastycznym zachodzących w powłokach. Problematyka umożliwienia
analizy wpływu mikro i nanowarstw na konstrukcję sztucznej protezy serca oraz na
zjawiska zachodzące w skali makro w tej protezie wymagałaby opracowania nowych
modeli wieloskalowych, wykorzystujących metody dyskretne do opisu skal mikro
i nano. Te same modele są niezbędne, aby umożliwić analizę w skali mikro zjawisk
zachodzących w rejonie warstwy powłoki nałożonej na elemencie konstrukcyjnym
protezy, z uwzględnieniem warunków przepływu panujących w skali makro.
To zagadnienie będzie przedmiotem dalszych prac.
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W pracy stworzono szereg modułów oraz dostosowano szereg procedur w kodzie
symulacji przepływów metodą elementów skończonych, w celu modelowania
przepływu przez komor ę sztucznego serca. W sumie powstało kilkadziesiąt tysięcy linii
kodu operującego na rozbudowanych, zaawansowanych strukturach danych. Program
umożliwia aproksymację równań Naviera-Stokesa ze standardowymi modelami
turbulencji. W celu zapewnienia dokładności aproksymacji zastosowano hybrydowe
siatki adaptacyjne oraz oszacowanie błędu za pomocą różnych technik estymacji.
Opracowano specjalny algorytm uwzględniania dokładnego odwzorowania brzegu
w trakcie adaptacji siatki MES i zweryfikowano poprawność kodu dla szeregu
przykładowych zadań testowych. Sprawdzono możliwość rozwiązywania zadań wielkiej
skali na klastrach komputerowych z pamięcią rozproszoną. Dalsze prace powinny
zostać ukierunkowane na połączenie programu z nową generacją modeli reologicznych
krwi, które opisywałyby zjawiska zachodzące w krwi w skali mikro. W ten sposób
możliwości obliczeniowe programu zostałyby znacznie rozszerzone, obejmując
przewidywanie wykrzepiania i uszkodzenia czerwonych ciałek krwi w różnych
warunkach przepływu.
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Streszczenie.
Opisuje się bezprzewodowy układ transmisji danych i zasilania protezy serca.
Przeanalizowano stan aktualny tematu transmisji zasilania i transmisji danych.
Określono moc transmitowaną do wnętrza pacjenta i parametry transmisji danych.
Bateria zewnętrzna: 24 V przy ~20 W i 6 godz. pracy. Wyjście DC układu wewnątrz
pacjenta przy napięciu 18 V przy mocy 18 W/14 W. Ustalono czasy pracy protezy przy
zasilaniu z wewnętrznej baterii przy 14 W przez 20 min oraz następnie 7 W przez
20 min. Napięcie baterii wewnętrznej: 12 V – 16, 4V. Do transmisji energii wybrano
falownik klasy E jako najprostsze rozwiązanie przy wysokiej sprawności i minimalnych
generowanych zaburzeniach elektromagnetycznych wynikających z komutacji miękkiej;
częstotliwość jego pracy: 800 kHz. Przezskórna transmisja zasilania (energii)
realizowana jest za pomocą transformatora powietrznego z ekranami ferrytowymi
ułożonymi na zewnątrz cewek. Baterie typu litowo-jonowa (Li-Ion) mają parametry:
zewnętrzna – 28,8 V, 70 Wh, wewnętrzna – 16.4 V – 12 V, 750 mAh. Prostownik
wewnętrzny zrealizowano jako synchroniczny. Sterowanie napięciem wewnętrznym DC
jest realizowane za pomocą przekształtnika DC-DC buck, zasilającego falownik klasy E.
Pracuje on wraz z falownikiem i prostownikiem synchronicznym w układzie stabilizacji
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napięcia wewnętrznego DC. Bateria wewnętrzna jest ładowana przez wewnętrzny
przekształtnik DC-DC, buck pracując w trybie: stała wartość prądu/stała wartość
napięcia. Do baterii wewnętrznej przyłączony jest balanser wyrównujący napięcie
każdego z czterech ogniw połączonych szeregowo. Bateria wewnętrzna, ładowarka
oraz obciążenie są połączone z sobą za pomocą przełącznika, który przyłącza baterię do
ładowarki w czasie jej ładowania, przyłącza baterię do obciążenia gdy zasilanie nie jest
dostarczane poprzez cewki oraz przyłącza obciążenie do zasilania poprzez cewki gdy
bateria jest naładowana. Zrealizowano podczerwienną transmisję danych
z nadajnikiem diodami LED 890 nm i odbiornikiem fotodiodowym 790 nm – 1050 nm.
Zastosowano transmisję szeregową, naprzemienną duplex z kodowaniem IrDA
i prędkością 56 do 250 kbitów/sekundę. W pozostałej części opisano problematykę
niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa, ryzyka
i technologii realizacji.

1. Wprowadzenie
Celem zadania jest ustalenie stanu aktualnego tematu, określenie wymagań
podstawowych: i) liczba kanałów przezskórnej transmisji danych, i jej szybkość,
ii) poziomy napięcia DC, mocy i czasu pracy (pojemność) baterii zewnętrznej zasilającej
caly układ, iii) poziomy napięcia wewnętrznego DC, moc na jego zaciskach, w tym
pojemność baterii, iv) sposób współpracy przezskórnego układu transmisji zasilania,
baterii wewnętrznej i obciążenia (w docelowym układzie silnik z magnesami trwałymi
(BLDC) napędzający pompę sztucznego serca), vi) algorytm ładowania
i rozładowywania baterii wewnętrznej vii) ładowarka baterii wewnętrznej, viii) rodzaj
baterii, ix) system nadzoru układu transmisji danych i transmisji zasilania wraz
z sygnalizacją stanu naładowania baterii zewnętrznej i wewnętrznej. Pozostałymi
celami cząstkowymi są: opracowanie algorytmu projektowania badanego systemu oraz
opracowano założeń do implantowalnego modułu zasilania protezy serca wraz
z modułem transmisji danych przeznaczonych do badań klinicznych.

2. Struktura układu
Strukturę układu przedstawiono w postaci schematu ideowego na Rys. 1. Układ wg
schematu zawiera następujące elementy: źródło zasilania DC (bateria zewnętrzna),
przekształtnik DC/DC, falownik klasy E, cewki sprzężone, prostownik diodowy,
ładowarkę oraz baterię wewnętrzną, balanser napięcia baterii wewnętrznej, odbiornik
oraz układ transmisji danych. Układ transmisji danych, przedstawiony na Rys. 1
w sposób blokowy, oparty jest na transmisji optycznej podczerwiennej.
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Rys. 1. Schemat ideowy transmisji energii i danych

3. Założenia
Badania i prace projektowe układu transmisji energii i danych prowadzone były
w oparciu o następujące założenia:
 Zasilanie z baterii zewnętrznej o parametrach: 24 V przy 20 W i 6 godz. pracy.
 Wyjście DC układu wewnątrz pacjenta przy napięciu 18 V przy mocy
18 W/14 W.
 Czas pracy protezy przy zasilaniu z wewnętrznej baterii 20 min przy 14 W
a następnie 20 min przy 7 W.
 Napięcie baterii wewnętrznej: 12 V – 16, 4V.
 Obciążenie: pompa odśrodkowa napędzana silnikiem bezszczotkowym prądu
stałego
 Częstotliwość prądu w cewkach sprzężonych 800 kHz.

4. Stan aktualny tematyki
W celu ustalenia stanu aktualnego tematu przeprowadzono analizę raportów
zamieszczonych w specjalistycznej prasie naukowej, np., (Hajer R, 2005),
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(Sterkowicz S, 2008) oraz patentów (Brant J, 2009), (Naoya S, 2009). Wynikiem tej
analizy jest stwierdzenie, że przeważająca liczba badań dotyczy systemów podobnych
do tego, który jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zastosowane są w nim
współczesne rozwiązania dotyczące przezskórnej energoelektronicznej transmisji
energii. Systemy opisywane w literaturze są stale rozwijane, a charakterystycznym
przykładem jest patent (Naoya S, 2009). Analizowane źródła obejmują różny zakres
badań, kładąc nacisk na wybrane bloki i podzespoły układu transmisji. Energii.
Proponowany w niniejszej pracy układ analizowany jest w ujęciu kompleksowym,
czego przykładami są: zastosowana do optymalizacji metoda elementów skończonych
oraz zastosowanie przekształtnika miękko przełączalnego. W analizie zastosowano
optymalizację układu transmisji energii z minimalizacją strat oraz ograniczeniem napięć
występujących w układzie wykorzystując algorytmy genetyczne. Tego typu rozwiązania
nie są spotykane w literaturze. Ponadto w literaturze nie zamieszczono wyników badań
układu transmisji danych ukierunkowanych na minimalizację strat mocy. Analiza
literatury tematu wykazuje, że celowym było podjęcie badań w ramach programu
Polskie Sztuczne Serce nad układami przez skórnej transmisji energii i danych.

5. Falownik klasy E i prostownik diodowy
Jednym z ważniejszych podzespołów systemu transmisji energii elektrycznej jest
falownik rezonansowy klasy E. Falownik ten znajduje się po stronie zewnętrznej
systemu - Rys. 1, Rys. 2. Przekształca on zasilające napięcie prądu stałego
w napięcie/prąd przemienny, umożliwiając tym samym transmisję energii przez cewki
sprzężone magnetycznie. Istnieje duża różnorodność falowników rezonansowych,
które mogłyby zostać zastosowane do realizacji transmisji energii. Przykładowo, są to
mostkowe i półmostkowe falowniki klasy D i DE, falowniki klasy E oraz falowniki klasy
F. Dokonując szczegółowej analizy ich właściwości pod względem złożoności,
wymaganego układu sterowania, wrażliwości na zmiany parametrów obwodu
głównego oraz strat mocy, ostatecznie wybrany został falownik klasy E. Porównując dla
przykładu straty mocy dla półmostkowego falownika klasy DE oraz falownika klasy E,
przy mocy wyjściowej 18 W i częstotliwości pracy 800 kHz uzyskano odpowiednio:
400 mW (97,8%) oraz 340 mW (98,1%). Falowniki klasy E znane są od 35 lat
(Sokal N. O., 1975) i stosowane powszechnie w różnych aplikacjach, m.in. do
bezprzewodowej transmisji energii – np. (Mizannojehdehi A., 2006). Falowniki te
charakteryzują się prostotą obwodu głównego i sterowania, wysokimi sprawnościami
oraz niskim poziomem generowanych zaburzeń elektromagnetycznych.
Zdjęcie opracowanej w ramach pracy ostatecznej wersji falownika klasy E
zamieszczono na Rys. 3. Zoptymalizowana metoda doboru parametrów falownika
zapewnia minimalizację jego strat mocy (Grzesik B., 2010). W skrócie, dla danej
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częstotliwości pracy falownika, mocy wyjściowej i napięcia wyjściowego oraz
obliczonych wartości kondensatora C2 oraz cewki L2 z warunku minimalnych strat mocy
(Grzesik B., 2009) kolejne parametry wyznaczane są następująco. Wartości elementów L
i Cwy dobiera się ze względu na dopuszczalne tętnienia prądu wejściowego i napięcia
wyjściowego Uwy.

a)

b)
Rys. 2. Schemat systemu transmisji energii z falownikiem klasy E
(a) oraz schemat uproszczony (bez przekształtnika DC-DC),
po sprowadzeniu do postaci falownika klasy E (b)

Rys. 3. Fotografia opracowanego falownika klasy E i przekształtnika DC-DC (buck)
Wartości elementów CR, C1, L1 określane są dla współczynnika wypełnienia przełączeń
tranzystora
T
równego
0,5
oraz
zadanego
napięcia
zasilania
E
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w dwóch etapach. W pierwszym etapie wyznacza się ich wstępne wartości z warunków na
pracę optymalną falownika klasy E (Sokal N. O., 1975). Stosuje się tutaj uproszczenie,
polegające na sprowadzeniu obwodu złożonego z cewek sprzężonych, prostownika
i odbiornika do zastępczego dwójnika szeregowego RzLzCz (Rys. 2.b). Etap drugi to
optymalizacja parametrów pełnego modelu (Rys. 2.a) w programie Simplorer za pomocą
wbudowanego algorytmu genetycznego, której celem jest minimalizacja strat mocy.
Zmniejszenie strat mocy falownika zapewniono również poprzez użycie odpowiedniego
tranzystora MOSFET T oraz zastosowanie kondensatorów mikowych CR, C1, C2 i dławika
L o zredukowanych rezystancjach pasożytniczych.
Przykładowe oscylogramy napięcia bramkowego uGS, prądu i2 i napięcia tranzystora uT
falownika z Rys. 2. wykonane zostały przy 800 kHz i mocy wyjściowej 30 W dla dwóch
odległości pomiędzy cewkami – 10 mm i 15 mm zamieszczono a Rys. 4. W obu
przypadkach straty mocy falownika wynosiły ~1 W, co odpowiada sprawności ~97%.

a)

b)
Rys. 4. Napięcie bramkowe tranzystora uGS, prąd cewki zewnętrznej i2 oraz napięcie
tranzystora uT przy 800 kHz, mocy wyjściowej 30 W, dla odległości pomiędzy cewkami
10 (a) i 15 mm (b)
Przeprowadzona analiza właściwości różnych prostowników umożliwiła określenie
dwóch potencjalnych prostowników do zastosowania w opracowywanym systemie
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transmisji energii – prostownika mostkowego synchronicznego i prostownika klasy E.
Ze względu na mniejsze straty mocy ostatecznie wybrano prostownik mostkowy
synchroniczny, w którym każda z diod (Rys. 2.a) zastępowana jest tranzystorem
załączanym synchronicznie z przewodzącą jego diodą wewnętrzną (Rys. 5.a).
W prostowniku do pomiaru prądu zastosowano miniaturowe przekładniki prądowe PP
a do sterowania tranzystorami użyto komparatorów i drajwerów o małym poborze
mocy. Skonstruowany prostownik (Rys. 5.b) charakteryzuje się następującymi
parametrami znamionowymi: napięcie wyjściowe 24 V, prąd wyjściowy 1,4 A, straty
mocy 0,52 W oraz sprawność 98,5%.

a)
) b)
Rys. 5. Schemat jednej gałęzi prostownika synchronicznego (a) oraz fotografia całego
prostownika (b)

Rys. 6a) Funkcja określająca wartość składnika Pwy1

Rys. 6b) Funkcja określająca wartość składnika sprawności
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c) Funkcja określająca wartość składnika maxUds
Rys. 6. Ilustracja procesu optymalizacji układu transmisji energii w oparciu o
oprogramowanie Simplorer
W ramach badań przeprowadzono optymalizację układu transmisji energii
minimalizując straty przekształtnika i cewek przy ograniczeniu ich napięć. Proces
optymalizacji przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie Simplorer. Proces
optymalizacji przedstawiono na Rys. 6, natomiast wyniki analizy na Rys. 7 i Rys. 8.

a)
b)
Rys. 7. Przebiegi napięcia tranzystora uDS (górny) oraz prądu tranzystora iD (dolny)
falownika w pierwszym (a) i drugim etapie symulacji (b)

6. Cewki sprzężone
Transmisja energii ze źródła zasilania DC do odbiornika realizowana jest przezskórnie
za pomocą układu cewek planarnych(transformatora) ze szczeliną powietrzną. Dobór
cewek do układu wynika z zakresu założonej do transmisji mocy oraz zakresu zmian
odległości pomiędzy cewką zewnętrzną i wewnętrzną. W tym celu przeprowadzono
analizę dającą w wyniku parametry konstrukcyjne cewki takie aby cewka miała
odpowiednie indukcyjności i współczynnik sprzężenia, które są wynikiem procesu
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optymalizacyjnego opisanego powyżej. Analiza bazowała
komputerowym opartym na metodzie elementów skończonych.

na

modelowaniu

Rys. 8. Rozkład strat mocy w poszczególnych podzespołach opracowanego układu
transmisji energii
Zbudowano kilka układów prototypowych oraz przeprowadzono dla nich pomiary
właściwości za pomocą analizatora impedancji Agilent 4294A. Na podstawie pomiarów
wybrano docelowy układ cewek sprzężonych do badań w prototypie układu transmisji
energii. Dla wyznaczenia parametrów zastępczych przewodów litz zbudowano
uproszczony model polowy 2D w celu ustalenia parametrów takich przewodów. Na
Rys. 9 zamieszczony został rysunek ilustrujący rozkład gęstości prądu w jednym
z modelowanych przewodów litz. Na podstawie takiej analizy wyselekcjonowano
najkorzystniejsze ze względu na sprawność przewody. Należy zaznaczy, że na zewnątrz
cewek zostały umieszczone ekrany/rdzenie ferrytowe.
Na podstawie znanych parametrów materiałowych cewek (przewodność właściwa
przewodów oraz przenikalność magnetyczna rdzenia) zbudowano modele polowe 2D
cewek sprzężonych w programie FEMM oraz programie ANSYS. Założono model
liniowy cewek (niezależność parametrów od prądów i temperatury) oraz
przeprowadzono analizę harmoniczną.
Na Rys. 10 zilustrowano podstawową geometrię modelu cewek zbudowaną
w programie FEMM a na Rys. 11 obliczony rozkład pola magnetycznego wokół cewek.
Analizę porównawczą przeprowadzono w programie ANSYS. Zasilanie oraz obciążenie
układu zrealizowano z wykorzystaniem analizatora obwodowego. Na podstawie
obliczonych parametrów obwodowych modelu (napięcia i prądy na wejściu i wyjściu
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transformatora) wyznaczono parametry zastępcze cewek oraz współczynnik sprzężenia
uzwojeń. Model komputerowy ANSYS zbudowany został w oparciu o język
programowania APDL (ANSYS Parametric Design Language) dzięki czemu możliwe było
przeprowadzenie wielokryterialnej analizy porównawczej właściwości cewek.

Rys. 9. Rozkład gęstości prądu w przeplatanym modelu komputerowym 2D (ANSYS)
2
przewodu litz przy 500 kHz, skala w A/m

Rys. 10. Geometria polowego modelu cewek sprzężonych w programie FEMM;
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Rys. 11. Przykładowy wynik modelowania polowego (rozkład indukcji magnetycznej)
w programie FEMM
Rezultaty analizy optymalizacyjnej zestawiono w postaci charakterystyk indukcyjności
i współczynnika sprzężenia w funkcji parametrów geometrycznych cewek na Rys. 12
i Rys. 13. Ze względu na właściwości falownika rezonansowego konieczne jest
zapewnienie możliwie małych zmian współczynnika sprzężenia. W związku z tym
wybrano parametry cewek docelowych takie, które gwarantują zmienność tego
współczynnika poniżej 20 %.

Rys. 12. Zależność indukcyjności i współczynnika sprzężenia uzwojeń jako funkcje
odległości między cewkami (przy ich współosiowym ułożeniu)
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Rys. 13. Zależność indukcyjności i współczynnika sprzężenia uzwojeń od średnic
zewnętrznych cewek (przy ich współosiowym ułożeniu)
Wykonano cewki prototypowe o następujących parametrach konstrukcyjnych:
 Cewka zewnętrzna: średnica zewnętrzna 96,5 mm, średnica wewnętrzna 73
mm, liczba zwojów 6, cewka wykonana z licy o liczbie przewodów 360 i średnicy
całkowitej 1,2 mm.
 Cewka wewnętrzna: średnica zewnętrzna 60 mm, średnica wewnętrzna 35 mm,
liczba zwojów 9, cewka wtórna wykonana z takiej samej licy jak cewka
pierwotna.
Tablica 1. Wyniki pomiarów cewek prototypowych mierzonych indywidualnie
L1 [uH]

L2 [uH]

R1 [mΩ]

R2 [mΩ]

Q1

Q2

Cewka bez rdzenia
4,808

4,652

73,55

68,8

334

342

Cewka z rdzeniem 3C92 przylegającym do zwojów
7,76

7,397

125,5

109,7

312

332

Cewka z rdzeniem 3C92 oddzielonym przegrodą 0,9 mm
7,395

6,799

107,5

97,3

353,4

345

Cewka z rdzeniem 3F3 przylegającym do zwojów
7,77

7,556

114,5

109,4

346

346
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Na zewnątrz cewek umieszczono rdzenie ferrytowe z materiału 3F3 Ferroxcube
o średnicach odpowiednio 100 mm i 64 mm. Cewki oddzielono od rdzeni przekładkami
o grubości 0,8 mm. Następnie wykonano pomiary parametrów obwodowych za
pomocą analizatora impedancji Agilent 4294A. Wyniki pomiarów zestawione zostały
w Tab. 1 i Tab. 2. Wybrane charakterystyki częstotliwościowe cewek zamieszczono na
Rys. 14.
Tablica 2. Wyniki pomiarów cewek sprzężonych w odległości 10 mm
Cewki z rdzeniem 3C92 przylegającym do zwojów
L1 [uH]

R1
[mΩ]

Q1

k1

L2 [uH]

R2
[mΩ]

Q2

k2

kśr

8,76

136,1

303,9

0,408

8,46

133,8

316

0,308

0,358

Cewki z rdzeniem 3C92 oddzielonym przegrodą 0,9 mm
7,885

115,2

346,5

0,345

7,62

107,4

355

0,329

0,337

0,334

0,333

Cewka z rdzeniem 3F3 przylegającym do zwojów
8,01
a)

116

345

0,332

8,333

113,49

368

b)

Rys. 14. Wyniki pomiarów cewek z rdzeniem 3C92 oraz 3F3- pomiar przyrządem
Agilent 4294A, a) indukcyjność i dobroć, b) indukcyjność i rezystancja
Sposób mocowania cewek względem rdzeni oraz względem siebie na korpusie
z tworzywa sztucznego zilustrowano na Rys. 15. Zdjęcie cewek w układzie transmisji
zamieszczono w dalszej części opracowania.
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Rys. 15. Sposób wykonania i rozmieszczenia cewek do transmisji energii
7. Przekształtnik DC-DC (Buck), zewnętrzny
Opracowywany system transmisji energii zasilany jest z baterii (której napięcie zasilania
ulega zmianom). Aby zapewnić stałą wartość napięcia na wyjściu prostownika pomimo
zmian napięcia baterii zewnętrznej i zmian mocy wyjściowej napięcie zasilające
falownik powinno być regulowane i stabilizowane. W tym celu zastosowano obniżający
regulator napięcia DC/DC typu buck (por. Rys. 1).

a)

b)
Rys. 16. Schemat przekształtnika DC-DC (Buck) (a) oraz schemat zastosowanego
układu scalonego TPS 54140 (b)
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Ogólny schemat regulatora przedstawiono na Rys. 16.a. Współcześnie dostępnych jest
wiele układów scalonych, które ułatwiają realizację tego typu regulatora. Ze względu
na małe straty mocy ostatecznie wybrano układ TPS54140 firmy Texas Instruments.
Dołączenie kondensatorów, rezystorów zadających parametry pracy układu oraz diody
i dławika (Rys. 16.b) wystarczające jest do uzyskania w pełni funkcjonalnego
stabilizatora napięcia. Minimalizację strat mocy regulatora zapewniono dodatkowo
poprzez użycie diody Schottkiego oraz dławika o zredukowanej rezystancji
pasożytniczej. Dopuszczalny zakres napięć wejściowych regulatora wynosi 24-33 V,
napięcie wyjściowe regulowane jest w zakresie 10-22 V, natomiast maksymalna moc
wyjściowa jest równa około 20 W. Dla napięcia wejściowego 28 V i wyjściowego 20 V
oraz mocy wyjściowej z zakresu 8-20 W (prądu wyjściowego 0,4-1 A) zmierzona
sprawność wynosiła 97%.

8. Bateria zewnętrzna (Li-Ion)
Jako źródło zasilania zewnętrznego zastosowano baterię litowo jonową produkcji
Hawk-Woods o napięciu 28,8 V, złożoną z dwóch pojedynczych baterii typu VL-70
14.4 V, 70Wh, połączonych szeregowo. Baterie pracują w systemie mechanicznym
V-Lok. Bateria taka daje możliwość transmisji energii przy mocy 18 W przez 6 godzin.
Zdjęcie baterii wraz z pasem mocującym zamieszczono na Rys. 17. Przeprowadzono
pomiary ładowania i rozładowania baterii zewnętrznej. Charakterystyki napięcia
i prądu baterii podczas rozładowywania oraz mocy i energii odbieranej z baterii
zamieszczono odpowiednio na Rys. 18 i Rys. 19.

a)
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b)
Rys. 17 Fotografie zasilającego pasa bateryjnego w systemie V-Lok (a)
oraz baterii VL-70
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Rys. 18. Charakterystyki rozładowywania baterii VL-70:
a) napięcia U1 i U2 na poszczególnych bateriach, b) prąd I rozładowywania baterii
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Rys. 19. Charakterystyki rozładowywania baterii VL-70:
a) moc P dostarczana przez baterię, b) energia W pobierana z baterii

8

t, h

9. Bateria wewnętrzna (Li-Ion)
Analiza właściwości baterii pod względem przydatności do układu przezskórnego
zasilania protezy serca wykazała, że ogniwa litowo-jonowe (Li-Ion) mają
najkorzystniejsze właściwości pośród innych ogniw (Buchmann I, 2003). Wybrano
ogniwo o 95-1250 firmy EaglePicher Medical Power (EaglePicher Web page, 2010)
które jest przeznaczone do wszczepiania o następujących parametrach:
i) napięcie znamionowe: 3 V – 4.1 V (napięcie pracy 3.6 V),
ii) pojemność znamionowa: 325 mAh,
iii) masowa gęstość energii: 66.7 Wh/kg,
iv) objętościowa gęstość energii 198 Wh/l
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v) liczba cykli ładowanie/rozładowanie: 500,
vi) wymiary ogniwa: 38.1x22.9x6.9 mm,
vii) masa ogniwa: 18g,
o
viii) rezystancja wewnętrzna mniejsza od 0.2 Ω (przy 1000 Hz, i 27 C),
o
ix) zalecana temperatura pracy 37 C,
x) obudowa: stainless steel 304L.
Fotografie ogniw EaglePicher Medical Power przedstawiono na Rys. 20.

a)

b)
Rys. 20. Fotografie: a) badanych baterii, b) połączonego zestawu baterii
Zdecydowano zestawić baterię wewnętrzną z dwóch gałęzi, połączonych równolegle,
z których każda zawiera cztery ogniwa 95-1250 firmy EaglePicher Medical Power
połączone w szereg. Uzyskano baterię o wymiarach 92x38.1x13.8 mm, masie: 114 g,
napięciu: 12 V – 16.4 V oraz pojemności 650 mAh. Przy 500 cyklach
ładowanie/rozładowanie, wykonywanych codziennie, czas jej życia wynosi około 1 rok
i 4 miesiące.
Do baterii równolegle dołączony jest balanser, który utrzymuje równomierny rozkład
napięć na ogniwach połączonych szeregowo. Przeprowadzono ładowania
i rozładowania baterii, w wyniku których wyznaczono charakterystyki zamieszczone na
Rys. 21 do Rys. 24.
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Rys. 21. Charakterystyki ładowania baterii wewnętrznej: a) prąd ładowania I; b)
napięcia na ogniwach U1, U2, U3, U4
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Rys. 22. Charakterystyki ładowania baterii wewnętrznej: a) moc ładowania P , b)
energia W magazynowana w baterii
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Rys. 23. Charakterystyki rozładowywania zestawu baterii wewnętrznych: a) napięcia
U1, U2, U3, U4 na bateriach, b) prąd I rozładowywania zestawu baterii
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Rys. 24. Charakterystyki rozładowywania zestawu baterii wewnętrznych: a) moc czynna
P dostarczana przez zestaw, b) energia W pobierana z zestawu baterii

10. Ładowarka wewnętrzna
Założone działanie opracowywanego systemu wymaga bateryjnego podtrzymania
zasilania obciążenia podczas zaniku transmisji energii przez cewki sprzężone. Dlatego
jako podtrzymujące źródło zasilania zastosowano baterię wewnętrzną. Ładowanie tej
baterii musi być zapewnione przez odpowiedni układ ładowania – ładowarkę.
Zastosowane rozwiązanie powinno jednocześnie umożliwiać sterowanie rozpływem
energii pomiędzy prostownikiem, baterią oraz zasilanym obciążeniem. Dostępne
układy scalone dedykowane do ładowarek baterii upraszczają realizację tego celu. Na
ogół zawierają one podzespoły sterujące procesem ładowania, natomiast wymagają
dołączenia zewnętrznych elementów pomiarowo-zadających oraz elementów obwodu
głównego. Spośród dostępnych układów wybrano układ bq2410 firmy Texas
Instruments.

a)

b)
Rys. 25. Fragment schematu ładowarki wewnętrzne (a), fotografia zastosowanego
układu (b)
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Układ ten jest autonomicznym sterownikiem ładowarki, umożliwiającym
przeprowadzenie procesu ładowania wymaganego przez baterie litowo-jonowe
(na początku prąd o stałej wartości a następnie napięcie o stałej wartości). Cechuje się
on małym poborem mocy oraz dokonuje automatycznego sterowania rozpływem
energii.
Na Rys. 25.a) zamieszczono uproszczony schemat opracowanej ładowarki, na którym
zaznaczono układ bq2410, elementy obwodu głównego (Q4, Q5, DQ5, L1, C12)
tworzące obniżający przekształtnik DC/DC (buck) (Rys. 16.a) oraz elementy pomiarowe
– rezystor (RSR) pomiaru prądu ładowania i dzielnik napięcia (R1, R2) pomiaru napięcia
baterii. Na schemacie widoczny jest również tranzystor Q3, który podłącza baterię
(BAT) do wyjścia (WYJ) przy zaniku napięcia wejściowego (WEJ). Parametry
skonstruowanej ładowarki (Rys. 25.b) są następujące: napięcie wejściowe z zakresu
17-24 V, napięcie ładowania baterii do 16,3 V, początkowy prąd ładowania 225 mA
oraz końcowy prąd ładowania 22 mA. Dla napięcia wejściowego 18 V, napięcia baterii
16,3 V i prądu ładowania 225 mA zmierzona sprawność wynosiła 96%.

11. Układ balansujący baterii wewnętrznej
Ponieważ bateria wewnętrzna systemu transmisji energii składa się z ośmiu
elementarnych ogniw, tworzących dwie gałęzie połączone równolegle, z których każda
złożona jest z czterch ogniw połączonych szeregowo. Dlatego w celu zapewnienia
prawidłowych warunków ich użytkowania oraz jak najbardziej efektywnego
wykorzystania ich pojemności konieczne jest zastosowania odpowiedniego układu
balansującego (wyrównującego napięcia poszczególnych ogniw). Układ ten wyrównuje
rozkład napięć na poszczególnych bateriach połączonych szeregowo.

a)

b)
Rys. 26. Fragment schematu układu balansującego (a) fotografia zastosowanego
układu (b)
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Opracowując układ balansujący skorzystano z możliwości oferowanego
autonomicznego układu zabezpieczenia baterii litowo-jonowych DS2726 firmy Maxim.
Uproszczony schemat ilustrujący sposób przyłączenia tego układu do baterii
zamieszczono na Rys. 26.a. Napięcia na bateriach są kontrolowane w sposób ciągły
i w razie potrzeby występuje tzw. pasywne balansowanie, polegające na załączeniu
odpowiednich tranzystorów (T1-T4). Tranzystory załączane są, gdy napięcia na danej
baterii (B1-B4) osiąga zbyt dużą wartość. Parametry układu dobrano w taki sposób, aby
napięcie na żadnej z baterii nie przekroczyło wartości 4,1 V. Układ DS2726 ma
minimalne wymagania pod względem prądu / mocy zasilania. Przykładowo dla napięcia
zasilania 16 V zmierzono wartość prądu 0,4 mA oraz wyznaczono moc 6,4 mW.

12. Układ transmisji danych
12.1. Wprowadzenie
Przegląd literatury dotyczącej prowadzenia przezskórnej transmisji informacji wykazał
że do jej prowadzenia stosowano różne techniki. Wiele z tych rozwiązań
opatentowano. I tak na przykład w układzie chronionym patentem (Prem E, 1996) do
transmisji danych wykorzystuje się sprzężenie indukcyjne, działające równolegle
z torem transmisji energii. W wymienionym przypadku postulowano prowadzenie
transmisji energii na niższej częstotliwości (160 kHz), a do transmisji informacji
wykorzystać transmisje na częstotliwości nośnej 8 MHz z kodowaniem ASK (AmplitudeShift Keying). Inny ciekawy sposób transmisji zastrzega patent (Keuninckx L, 2006),
gdzie do transmisji danych wykorzystuje się sprzężenie pojemnościowe pomiędzy
parami elektrod – jedną umieszczoną pod skórą i drugą na powierzchni skóry. Układ
był przewidziany do transmisji danych z i do implantu ślimakowego usznego.
Transmisja energii nie była objęta treścią patentu, wspomniano tylko od jej
niezależności od transmisji danych.
Ponieważ w projekcie przewidziano prowadzenie indukcyjnej transmisji energii do
protezy serca z częstotliwością rzędu 1 MHz wykorzystanie podobnego do
wspomnianych systemów transmisji danych wydawało się niepraktyczne ze względu na
spodziewane zakłócenia pomiędzy transmisja energii i transmisją danych/informacji.
Zrezygnowano również z wykorzystania do transmisji któregoś z radiowych
bezprzewodowych standardów transmisji, takich jak. Bluetooth gdyż tłumienie
mikrofal wykorzystywanych w tych transmisjach okazało się w ciele ludzkim zbyt duże.
W efekcie zdecydowano wykorzystać do prowadzenia transmisji promieniowanie
podczerwone, którego różne aspekty wykorzystania do przesyłania przezskórnego
informacji przedstawiono w wielu pracach. Jak podano w (Guillory K, 2004) skóra
ludzka posiada najlepsze warunki transmisji promieniowania podczerwonego
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o zakresie długości fal od 850 nm do 1300 nm. Do realizacji transmisji wybrano
elementy podczerwone (diody LED i fotodiody odbiorcze) przystosowane do długości
światła podczerwonego 950 nm, a więc ze środka tego zakresu.
W większości przedstawionych prac rozważano prowadzenie jednokierunkowej
transmisji danych, praca (Okamoto E, 2005) opisuje transmisję dwukierunkową,
w której rozdzielenie kanałów transmisji osiągnięto przez zastosowanie emisji
o różnych długościach fal. Ponieważ optymalne warunki transmisji są zapewnione
w stosunkowo wąskim przedziale długości, w którym trudno o dobre separowanie
kanałów postanowiono transmisję prowadzić w trybie half – duplex (naprzemiennie).
Założono, że transmisja informacji pomiędzy implantowanym odbiornikiem energii,
a zewnętrznym układem zasilania będzie przeprowadzana naprzemiennie. Transmisja
zostanie przeprowadzona bez modulacji, a wpływ zakłóceń ograniczony przez
o
nadawanie kierunkowe w niewielkim kącie bryłowym ±15 , podobnie jak ma to miejsce
przy transmisji IrDA. Dodatkowo miejsce transmisji zostanie odpowiednio osłonięte
przed promieniowaniem pasożytniczym. Protokół transmisji IrDA nie zostanie
w transmisji wykorzystany. Transmisja zostanie oparta na własnym prostszym
protokole transmisji, nie jest jednak wykluczone zastosowanie kodowania danych
typowej dla tej transmisji. Sekwencję transmisji podaną na Rys. 27 rozpoczyna
implantowany odbiornik energii.

Rys. 27 Wstępne założenia sekwencji przesyłania danych/informacji.
Celem wykorzystania wbudowanych w mikrokontrolery mechanizmów transmisji
szeregowej blok transmisji składa się z kolejnych transmisji szeregowych
asynchronicznych realizowanych przez UART mikrokontrolera nadającego w odbiorniku
energii. W trakcie nadawania podczerwony czujnik odbiornika energii jest nieaktywny.
Transmisja jest przeprowadzana z szybkością 115 kBit/s. Po nadaniu bloku następuje
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przerwa w której odbiornik energii przestawia się na odbiór, a do nadawania
przechodzi transmiter promieniowania.
Blok odpowiedzi jest nadawany podobnie jak blok inicjujący transmisję z odbiornika
promieniowania. Po przesłaniu bloku następuje identyczna przerwa jak i po transmisji
z odbiornika promieniowania. Trwająca około 2 ms sekwencja transmisji zostaje w ten
sposób zakończona i można zaczynać sekwencję następną. Ścisłe przyleganie do siebie
sekwencji transmisyjnych umożliwiałoby prowadzenie dwukierunkowej transmisji
o szybkości efektywnej (z pominięciem bitów synchronizacji efektywnej informacji)
32 kBit/s. Z uzyskanych informacji wynika że tak intensywna transmisja nie jest między
protezą serca, a zewnętrznymi układami monitorowania i nadzoru konieczna. Można
wobec tego ustalić aby odstęp pomiędzy kolejnymi sekwencjami transmisyjnymi był
większy, np. tak jak na Rys. 32 i sekwencja była powtarzana co 10 ms. Efektywna
szybkość transmisji będzie wynosić wtedy 6 kBit/s co powinno być wartością
wystarczająca, a dodatkowo zmaleje około pięciokrotnie energia potrzebna do
przeprowadzenia transmisji. Odpowiednio przygotowane oprogramowanie może
uelastycznić prowadzenie transmisji i zmieniać jej natężenie w zależności od potrzeb.
12.2. Prace wstępne
Przed przystąpieniem do projektowania układu transmisji danych/informacji na
potrzeby protezy serca oceniono zdolność do przesłania sygnału przez rzeczywista
skórę. Jako obiektu użyto skóry świńskiej o różnej grubości. Został zbudowany stelaż
widoczny na Rys 28 zbliżony do układu testowego wykorzystywanego w (Ackermann D,
2007). W stelażu umieszczono płytkę z nadajnikiem podczerwieni opartym o trzy
połączone szeregowo diody LED, oraz płytkę odbiornika wyposażoną w trzy fotodiody
odbiorcze i układ wzmacniacza trans impedancyjnego.
Pomiędzy płytkami nadajnika i odbiornika umieszczono płat skóry świńską o grubości
spodziewanej w warunkach docelowej pracy transmitera informacji (około 12 mm).
Układ modelowy zasilono z zasilacza i na wejście nadajnika podano przebieg
prostokątny o regulowanej częstotliwości i wypełnieniu. Stelaż umożliwiał
wprowadzanie przemieszczenia osi nadajnika i odbiornika oraz zmianę nachylenia czoła
nadajnika względem odbiornika. Badania wskazały (Rys. 29) że 7 mm przemieszczenie
osi powoduje zmniejszenie się sygnału do 50% wartości pierwotnej, co nie wyklucz jego
dalszego odbierania po regulacji wzmocnienia.
o

Zmiana nachylenia odbiornika względem nadajnika o ok. 6 powoduje niewielką
zmianę amplitudy sygnału odbieranego w sposób umożliwiający jego dalszy odbiór
(obniżenie mniejsze niż 3 dB). Podobnie obrócenie w osi nadajnika względem
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odbiornika przy współosiowym ustawieniu nadajnika i odbiornika ma niewielki wpływ
na amplitudę przenoszonego sygnału. Badania przeprowadzono przy różnych
częstotliwościach sygnałów. Rysunki 29 i 30 zawierają przebiegi przykładowe przy
częstotliwości 200 kHz co odpowiadałoby transmisji 400 kilo bitów na sekundę, a więc
znacznie więcej niż zakładane 115 kbit/s.

Rys. 28 Modelowy układ do badań transmisji podczerwonej przez skórę świńska;
a) fotografia i schemat
Przebiegi pokazane na Rys. 30 przedstawiają wypełnienie transmisji wynoszące 20 %
i 80 %, co jest próbą symulacji transmisji z wykorzystaniem modulacji IrDA.
Wykorzystanie tego typu modulacji jest bardzo korzystne energetycznie gdyż czas
świecenia diod nadawczych jest w niej zredukowany do 3/16 czasu świecenia przy
zwykłej transmisji. Zilustrowany przykład wskazuje że wykorzystanie transmisji
w modulacji IrDA nie powinno stanowić problemu dla szybkości transmisji 400 dbit/s.
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Zastosowanie szybkich elementów pozwoli nawet na szybsze transmisje (np. 40 Mbit/s
za (Ackermann D, 2007)).

Rys. 29. Transmisja 200 kHz po przesunięciu osi nadajnika i odbiornika; przy osiowym
ustawieniu cewek (po lewej), przy równoległych osiach przesuniętych o 7 mm
(po prawej); sygnał sterujący nadajnik (przebiegi górne); sygnał na wyjściu odbiornika
(przebiegi dolne)

Rys. 30 Transmisja przy 200 kbit/s o wypełnieniu 20 % (po lewej); 80 % (po prawej);
sygnał sterujący nadajnik (przebiegi górne); sygnał na wyjściu odbiornika (przebiegi
dolne)
12.3. Wykonanie wstępnego prototypu
Układ wstępnego prototypu transmisji danych składał się z części zewnętrznej
połączonej z monitorem/zadajnikiem parametrów pracy serca i części implantowanej
połączonej z protezą serca. Monitor/zadajnik parametrów pracy serca miał być
symulowany przy pomocy komputera z odpowiednio przygotowaną aplikacją. Proteza
serca była symulowana układem mikrokontrolera sterującego pompą i komunikującego
się z komputerem poprzez prototypowy układ transmisji danych. Układ zewnętrzny
prototypu komunikuje się z układem wewnętrznym łączem wykorzystującym do
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przekazywania informacji transmisję podczerwienną. Ze względu na to że transmisja
danych poprzez skórę łączem podczerwiennym zarówno do wnętrza pacjenta jak i na
zewnątrz posiada identyczne lub zbliżone parametry założono że nadajnik/odbiornik
transmisji podczerwiennej oraz sterownik transmisji danych będzie oparty o układy
podobne zarówno w części implantowanej jak i zewnętrznej. Ustalono że układy
transmisji będą zasilane napięciem +5V, które jest najbardziej odpowiednie do zasilania
zarówno układów transmisji energii jak i transmisji danych/informacji.
Układ nadajnika/odbiornika został skonstruowany w oparciu o doświadczenia zebrane
w trakcie badań układu modelowego. Konstrukcyjnie został przygotowany do
umieszczenia w otworze centralnym cewki nadawczej i odbiorczej układu transmisji
energii (średnica pola diod nadawczych i odbiorczych mniejsza niż 13 mm, zewnętrzna
- 23 mm). Rys. 31 przedstawia widok z obu stron płytki nadajnika - odbiornika.

Rys. 31 Nadajnik – odbiornik promieniowania podczerwonego; strona diod (po lewej);
strona pozostałych elementów (po prawej); średnica PCB ~16 mm
W układzie część nadawcza podczerwona jest zbudowana na trzech szybkich diodach
LED D1, D2, D3 typu TSMF1020 (Rys. 28)
przeznaczonych do montażu
powierzchniowego, połączonych szeregowo. Diody te są włączane przy pomocy
tranzystora T1 typu TSM2301. Prąd diod, a więc i natężenie świecenia limituje
szeregowy rezystor R1. Doświadczenie z transmisją poprzez skórę świńską wykazało że
natężenie oświetlenia przy grubości skóry 10 mm było bliskie granicy nasycenia układu
odbiorczego. Dlatego w prototypie nadajnika przewidziano możliwość zmniejszenia
natężenia oświetlenia. Umożliwia to tranzystor T2 typu TSM2302 poprzez włączenie
w szeregowy obwód diod dodatkowej rezystancji R2. Tranzystory są sterowane
poprzez układ scalony U1 typu LM5110 przeznaczony specjalnie do sterowania
szybkich przełączników o dużej pojemności wejściowej, co jest istotne dla tranzystora
T1 realizującego szybką transmisję danych/sygnałów.
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Część odbiorcza układu oparta jest o trzy fotodiody PIN D4, D5, D6 typu BP104
połączone równolegle. Włączone są one w układ wzmacniacza trans-impedancyjnego
zrealizowanego na wzmacniaczu U2 typu LMP7717. W prototypie zmniejszono
znacznie wzmocnienie wzmacniacza, chroniąc układ przed nasyceniem. Założono, że
dostosowane ono będzie do odbiornika transmisji w układzie o regulowanym
wzmocnieniu umieszczonym na pakiecie sterownika transmisji danych.
Układ sterownika transmisji danych jest układem pośredniczącym w przekazywaniu
danych pomiędzy protezą serca lub monitorem/zadajnikiem parametrów pracy serca,
a nadajnikiem/odbiornikiem podczerwiennym. Fotografia sterownika transmisji danych
została zamieszczona na Rys. 32. Został on zbudowany na mikrokontrolerze U1 typu
PIC24FJ64GA002. Mikrokontroler został wybrany ze względu na optymalne
przystosowanie do wymagań jakie mu stawia praca w układzie transmisji.

Rys. 32 Sterownik transmisji danych
Mikrokontroler jest wyposażony w dwa UART’y do obsługi niesynchronicznej transmisji
szeregowej, z których jeden został wykorzystany do obsługi transmisji podczerwiennej,
a drugi do obsługi transmisji do protezy serca lub do urządzeń peryferyjnych
(np. monitor/zadajnik parametrów pracy serca). Układy UART mikrokontrolera
pozwalają na pracę z modulacją IrDA. Mikrokontroler jest ponadto wyposażony w
sprzętowy generator sumy kontrolnej. Pamięć RAM o pojemności 8 kB pozwala też na
odpowiednie buforowanie transmisji. który w sterowniku transmisji został
wykorzystany do wymiany informacji z kontrolerem transmisji mocy. Mikrokontroler
jest taktowany częstotliwością 7,3728 MHz stabilizowaną oscylatorem kwarcowym Q1
pozwalającym uzyskać szybkości transmisji do 460 kBitów na sekundę.
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Ponieważ układ sterownika transmisji danych jest układem prototypowym, UART
obsługujący transmisję do urządzeń peryferyjnych i protezy serca posiada nadmiarowo
drugi sterownik transmisji szeregowej. Sterownik oparty o układ U6 typu LTC1480 służy
do obsługi transmisji w standardzie RS485 przeznaczonej do obsługi wymiany
informacji z protezą serca Standard RS485 charakteryzuje duża odporność na
zakłócenia. Wymiennie transmisję szeregową tego UARTu można prowadzić przez
sterownik oparty o układ U7 typu ADM101E, który pracuje w standardzie RS232
i pozwala na wygodne bezpośrednie połączenie sterownika z interfejsem szeregowym
COM dowolnego komputera. Sterownik ten można wykorzystywać w uruchamianiu
i testowaniu układu transmisji danych.
Układ obsługujący transmisję w podczerwieni wykorzystuje drugi dostępny UART
mikrokontrolera PIC24FJ64GA002 i kilka portów do obsługi łącza. Odebrany sygnał
RXIR z pakietu nadajnika/odbiornika IR wchodzi na układ wzmacniający pozwalający
dobrać jego optymalną amplitudę. Układ ten składa się ze wzmacniacza U4 typu
LMP7717MF i cyfrowego potencjometru U5 typu MAX5161LEUT. Wzmocniony sygnał
wchodzi na wejście przetwornika A/C mikrokontrolera U1. Zmieniając nastawę
potencjometru U5 mikrokontroler może dzięki temu optymalnie dobrać amplitudę
sygnału transmisji. Ten sam sygnał z układu wzmacniającego wchodzi również na szybki
komparator U2 typu MAX998ESA. Sygnał z wyjścia komparatora - odebrany sygnał
transmisji podczerwonej, wchodzi na wejście RX układu UART mikrokontrolera. Układ
sterownika transmisji danych posiada również mechanizm ustalania optymalnego
progu komparacji układu formowania sygnału odbioru transmisji podczerwonej. Jest to
filtr dolnoprzepustowy zbudowany na wzmacniaczu U3 typu MCP6001. Układ
odfiltrowuje składową stała przebiegu PWM z wyjścia mikrokontrolera U1 i podaje jako
napięcie odniesienia do układu komparatora. Mikrokontroler może optymalnie wybrać
próg komparacji dla prawidłowego odtworzenia sygnału. Sygnał wyjściowy TXIR
z UARTu mikrokontrolera podawany jest bezpośrednio na pakiet nadajnika/odbiornika
IR.
Wykorzystując wstępny układ prototypowy badano wzajemną współpracę systemów
transmisji danych i transmisji energii, a w szczególności niepożądane interakcje między
tymi systemami. Głównym celem badań było sprawdzenie poprawności pracy
istniejących systemów względem siebie. Przebadano wpływ systemu transmisji danych
na system transmisji energii. Sprawdzono intensywność odstrajania układu transmisji
energii na skutek oddziaływań z elementami systemu transmisji danych. Badania
przeprowadzono dla różnych parametrów pracy systemu transmisji energii
(moc, częstotliwość) oraz różnych parametrów transmisji danych. W tym zakresie nie
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stwierdzono zauważalnych zmian w przebiegach prądu wyjściowego falownika oraz
napięcia na zaworze falownika.
Drugim etapem badań było określenie wpływu systemu transmisji energii na system
transmisji danych. W tym zakresie przeprowadzono prace mające na celu
wyeliminowanie istotnych dla pracy systemu transmisji danych zakłóceń, które
uniemożliwiały zastosowanie układu w bezpośredniej bliskości układu transmisji
energii. Badania dowiodły że w wyniku wysokiej impedancji wejściowej układ
odbiorczy transmisji podczerwiennej oparty o fotodiody PIN jest szczególnie wrażliwy
na zakłócenia układu transmisji energii, co wynika z jego wysokiej impedancji
wejściowej. Zakłócenia odbioru rosły wraz z podnoszeniem mocy transmisji energii.
Uodpornienie układu odbiorczego polegało na maksymalnie możliwym skróceniu
połączeń w układzie wejściowego i symetryzacji jego budowy. Wymagało to zmiany
konstrukcji obwodów drukowanych, w tym przejście na druk czterowarstwowy
i zastąpienie trzech diod odbiorczych pojedyncza diodą z jednoczesnym podniesieniem
czułości układu. W wyniku badań opracowano układ transmisji danych dostatecznie
odporny na zakłócenia z systemu transmisji energii. Badania prowadzono przy
transmisji danych wykonywanych bez modulacji IrDA i osiągniecie poprawnej
transmisji wymagało również podniesienia mocy promieniowania. Wskazuje to że
zastosowanie modulacji IrDA poprawiłoby zużycie energii.
Przygotowano układ testowy symulujący działanie układu transmisji energii i transmisji
danych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wyjście układu transmisji energii
zasilało baterię Li-Ion i pompę symulującą układ protezy serca. Układ kontrolera –
monitora nadzorującego pracę protezy serca symulowano przy pomocy aplikacji pod
LabView działającej na komputerze notebook. Aplikacja przesyłała do protezy serca
informacje o ustawieniu wydajności pompy i otrzymywała zwrotnie potwierdzenia
i parametry pracy pompy (prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe). Instalacja testowa była
prezentowana na warsztatach odbiorczych. Zapewniono odpowiednią moc sygnału
transmisji do poprawnej pracy oraz przebadano zakres odległości w jakich układ
pracuje poprawnie. Sprawdzono doświadczalnie że układ transmisji nawiązuje
ponownie łączność po celowym przerwaniu połączenia.
12.4. Wykonanie prototypu
Wykorzystując doświadczenia z prac nad wstępnym prototypem układu transmisji
danych przystąpiono do opracowywania prototypu końcowego. Przyjęto że układ
będzie składał się tylko z jednego układu uniwersalnego zawierającego zarówno układy
transmisji podczerwiennej jak i mikrokontroler kontrolujący przesył danych. Będzie on
zawierał także układy interfejsu do urządzeń peryferyjnych: protezy serca dla układu
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wewnętrznego i monitora/zadajnika protezy serca dla układu zewnętrznego. Założono,
że transmisja podczerwona realizowana będzie z kodowaniem IrDA. Rys. 33
przedstawia zasadę kodowania IrDA.

Rys. 33 Zasada kodowania IrDA

Rys. 34 Schemat blokowy współpracy układów transmisji informacji i energii.
Dla pakietu uniwersalnego założono, że wszystkie niezbędne układy elektroniczne
pracujące zarówno części wewnętrznej jak i zewnętrznej będą się znajdowały na obu
płytka PCB a różnice w działaniu będą wynikały z zastosowania do nich różnego
oprogramowania. Założono że układ mikrokontrolera oprócz prowadzenia transmisji

469

Bezprzewodowy wszczepialny układ transmisji danych i zasilania protezy serca

danych będzie również służył do nadzorowania działania układu transmisji energii.
Schemat blokowy działania układu transmisji danych we współpracy z układem
transmisji energii przedstawia Rys. 34.
Głównym zadaniem układu transmisji informacji jest przekazywanie danych pomiędzy
protezą serca a monitorem/zadajnikiem protezy serca. Układ transmisji informacji
przesyła dane służące do monitorowania układ transmisji energii. Część wewnętrzna
układu mierzy dwie temperatury. Temperaturę płytek składających się na układ
wewnętrzny – prostownika, ładowarki akumulatora wewnętrznego i kontrolera
transmisji oraz temperaturę baterii wewnętrznej Li-Ion. Mierzone jest też napięcie
wyjściowe prostownika zasilanego przez cewkę wewnętrzną, napięcie baterii
akumulatorów, prąd pobierany przez protezę serca i prąd ładowania baterii.
Mikrokontroler może również przełączać, po odebraniu odpowiedniego polecenia,
działanie układów transmisji energii (np. prostownika w tryb synchroniczny).
Zmierzone dane są przesyłane do części zewnętrznej układu i przekazywane przez nią
do monitora/ kontrolera protezy serca. Zmierzone napięcie wyjściowe prostownika
wykorzystywane jako sygnał w układzie regulacji/stabilizacji napięcia zrealizowanym
w mikrokontrolerze części zewnętrznej układu transmisji danych. Układ regulatora
typu PI wypracowuje na jego podstawie napięcie analogowe sterujące odpowiednio
napięciem wyjściowym zewnętrznego przekształtnika DC-DC Analogowe napięcie
wyjściowe jest generowane przez mikrokontroler przy pomocy wyjścia PWM.

Rys. 35 Układ transmisji danych
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Mikrokontroler części zewnętrznej może również prowadzić pomiary wielkości
analogowych. W zrealizowanym układzie wykorzystany zostanie tylko pomiar
temperatury układów zewnętrznych. Do wytworzenia sygnału zegara 800 kHz
taktującego pracę układu falownika został wykorzystany mikrokontroler sterujący
częścią zewnętrzną układu transmisji energii. Aby to umożliwić został zmieniony układ
rezonatora kwarcowego taktujący procesor układu na 16 MHz. Na Rys. 35
zamieszczono fotografie układu transmisji danych, której kształt dopasowany jest
mechanicznie do kształtu płytek układów transmisji energii.
Funkcjonalnie pakiet jest zbliżony do dwóch pakietów realizujących transmisję danych
w prototypie wstępnym. Głowna różnica polegała na zastąpieniu układu ze
wzmacniaczem trans impedancyjnym przez specjalizowany element do odbiory
transmisji IrDA typu LT1328. W założeniu element ten, wyposażony we wbudowany
układ automatycznej regulacji wzmocnienia, powinien dobrze adaptować się do
sygnału podczerwieni o zmiennej amplitudzie. W układzie zmieniono również diody
LED na diody o większej mocyi o większym kącie promieniowania diody VSMF3720;
w układzie zastosowano mikrokontroler w małej obudowie QFN i wyeliminowano
układ interfejsu RS-485, pozostawiając tylko układ interfejsu RS-232 – ADM101E. Układ
został wyposażony w pola kontaktowe do połączenia układu z układami transmisji
energii. Układ jest programowany przez wtyk programowania/emulacji
oprogramowaniem różnym dla części wewnętrznej i zewnętrznej układu transmisji.
Transmisja podczerwona ze względu na specyfikę realizacji łącza jest transmisją,
w której przesył informacji w danej chwili może odbywać się tylko w jednym kierunku.
Wymiana informacji pomiędzy układem zewnętrznym a wewnętrznym odbywa się
w związku z tym na zasadzie Master – Slave, gdzie rolę Master pełni układ wewnętrzny.
O takim podziale ról zdecydował jedynie fakt, że układ wewnętrzny przesyła większe
ilości informacji. Można było arbitralnie wybrać odwrotne przypisanie ról Master Slave.
Procesor pracujący w układzie wewnętrznym i zewnętrznym - PIC24FJ64GA002 ma
wbudowany mechanizm kodowania transmisji IrDA. Przy zastosowaniu tegoż
procesora z kwarcem 16 MHz udało się osiągnąć częstość transmisji IrDA o wartości
250 kHz, co zapewnia wymaganą przepustowość łącza. Oprogramowanie transmisji
podczerwonej jest w obu pakietach analogiczne. Układ Master (mikrokontroler części
wewnętrznej) co określony czas (aktualnie jest to 50 ms) inicjuje transmisję. Transmisja
wysyłana jest równocześnie odbierana przez wysyłający ją procesor z tego względu że
„widzi” ją również fotodioda układu transmitującego, ta „fałszywa transmisja” jest
eliminowana.
Układ Master (część wewnętrzna układu transmisji danych) przesyła trzy rodzaje
transmisji: pakiet danych z protezy serca, wyniki pomiarów wykonanych po stronie
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wewnętrznej układu transmisji energii lub gdy nie realizowana jest aktualnie transmisja
danych ani transmisja pomiarów to układ przesyła zlecenie kontrolne: czy działa
transmisja. Po zakończeniu nadawania zmienia się kierunek transmisji, otwiera się
okienko na odpowiedź ze Slave’a. Na zlecenie kontrolne. Slave odpowiada 3 bajtowym
potwierdzeniem (bajt odpowiedzi i CRC) gdy nie ma danych do przesłania lub
odpowiada pakietem danych. Przesyłanie pakietów odbywa się z potwierdzeniem. Do
kontroli poprawności transmisji pakietów wykorzystano mechanizm obliczania
16 bitowego CRC. Przekłamane pakiety są odrzucane i potwierdzane negatywnie. Na
pakiet danych składa się 2 bajtowy nagłówek, bajt statusu, licznik przesyłanych danych,
dane i obliczone dla pakietu CRC. Odrzucane są pakiety zbyt krótkie (mniej danych niż
wskazuje licznik) i zbyt długie (licznik większy niż ustalona maksymalna długość pakietu
danych).
Odbiornik podczerwieni wyposażono w ARW (automatyczna regulacja wzmocnienia)
aby umożliwić układowi dopasowanie sygnału. Każda transmisja jest bezpośrednio
poprzedzona sekwencją preambuły (10 krotne powtórzenie charakterystycznego
bajtu). Dodatkowo sekwencja preambuły ułatwia rozróżnianie przez procesor początku
prawidłowych transmisji. Jeżeli przez ustalony czas procesor nie odbiera transmisji
działa watch-dog powodując reset, ponowną konfiguracje układu transmitera
i wznowienie transmisji. Wymiana informacji z układami peryferyjnymi odbywa się
dwukierunkowym łączem RS-232 i nie wymaga synchronizacji nadawania
z odbieraniem.
12.5. Wyniki
Wykonano układ prototypowy transmisji w postaci dwóch układów (płytki PCB wraz
z elektroniką) i oprogramowanie dla każdej z nich, jednej jako część układu
implantowanego, wewnętrznego i drugiej jako układu zewnętrznego.
Wykonano oprogramowanie notebooka symulującego monitor/kontroler protezy
serca. Po uruchomieniu układów i oprogramowania badano przebieg transmisji
odczytującej parametry elektryczne implantowanej części układu transmisji energii.
Transmisja prowadzona przez skórę sztuczną o parametrach bardzo zbliżonych do
skóry świńskiej przebiegała bez zastrzeżeń, a układ odbiorczy łatwo przystosowywał się
do zmian przesunięcia nadajnika podczerwieni względem odbiornika podczerwieni
i zmian tłumienia sygnału. Na Rys. 36 zamieszczono oscylogram dwukierunkowej
transmisji IrDA. Transmisja przebiegała bezawaryjnie. Po umieszczeniu układu
transmisji danych w polu magnetycznym cewek transmitujących energię okazało się
jednak że składowa podstawowa 800kHz niekorzystnie oddziałuje na automatyczną
regulacje wzmocnienia układu LT1328, powodując wzmacnianie zakłóceń do poziomu
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sygnału danych IrDA. Powodowało to mimo stosowania preambuły w sygnale danych,
do niedopuszczalne zakłócenia przekazywanego sygnału. W wyniku zmian w układzie
transmisji danych obniżającym jego wzmocnienie uzyskano prawidłowe przekazywanie
sygnału, ale kosztem obniżenia czułości w stosunku do układu nie modyfikowanego.

Rys. 36 Transmisja dwustronna IrDA
Obniżenie czułości można skompensować zwiększeniem mocy emitowanego sygnału
przez podwyższeniem prądów LED. Oznacza to, że opracowany układ wynikowy należy
uznać za wystarczający. Można również powrócić do koncepcji stosowania jako
odbiornika transmisji układu sprawdzonego we wstępnym prototypie, opartego na
wzmacniaczu trans impedancyjnym, który posiada wyższą odporność na zakłócenia
wnoszone przez układ transmisji energii. Układ taki nie ma jednak takich zdolności
dostosowywania się do przesterowania sygnału jak ten wyposażony w układ poprzedni
LT1328.

13. Kompatybilność elektromagnetyczna i analiza ryzyka
Badania emisyjności zaburzeń (emission) systemu przezskórnej transmisji zasilania
(energii) przeprowadzono bazując na normach CISPR Pub. 11 i VDE 0871 natomiast
odporność na zakłócenia (immunity) badane są zgodnie z normami IEC 61000-4 (Schiba
K, 2004). Przebadano tam model pacjenta w postaci fantoma wypełnionego
polietylenem sproszkowanym i roztworem NaCl, tak aby uzyskać odpowiednie
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charakterystyki częstotliwościowe względnej przenikalności dielektrycznej oraz
przewodności. Przykładowy wynik badania przedstawiono na Rys. 37. Badania poziomu
emisji promieniowania powinny być zgodne z EN 61000 -4-20. Badania odporności na
zakłócenia powinny obejmować badania na:
i. odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości
radiowej (IEC61000-4-3),
ii. odporność na test wyładowania elektrostatycznego (IEC61000-4-2),
iii. odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o
częstotliwościach
iv. radiowych(IEC61000-4-6),
v. odporność na test szybkiego impulsowego wyładowania elektrycznego
(IEC61000-4-4),
vi. odporność na test pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej
(IEC61000-4-7),
vii. odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy beznapięciowe oraz wahania
napięcia (IEC61000-4-11),
viii. odporność na przepięcia (IEC61000-4-5). Muszą one potwierdzać, że badany
układ wytrzymuje maksymalne wartości tych zaburzeń).

Rys. 37. Przykładowy wynik badania kompatybilności elektromagnetycznej
Konstrukcja prototypu układu do przezskórnej bezprzewodowej transmisji energii
i transmisji danych została wykonana w taki sposób aby można było sprawdzić
działanie każdego z podukładów z osobna oraz aby sprawdzić można było wzajemne
oddziaływanie pomiędzy nimi. Układ nie miał postaci takiej aby można było w pełni
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przeprowadzić badania kompatybilności, tj., postaci takiej, w która miałaby
odpowiednie obudowy, przyłącza i przepusty biokompatybilne. Przeprowadzono tylko
pomiary emisyjności zaburzeń promieniowanych przez układ. Przeprowadzono je
w komorze GTEM w ITAM zgodnie z normą EN 61000-4-20. Po przeprowadzeniu
pomiarów wykonano obliczenia ekwiwalentnego natężenia polan nad doskonale
przewodzącą ziemią w celu uzyskania odniesienia do poziomów dopuszczalnych przez
normę PN-EN 55011 w zakresie 30 MHz do 1 GHz. Badano dwa prototypy układów
transmisji zasilania i transmisji danych. Obwody drukowane pierwszego z prototypów
były wykonane metodą frezowania. Obwody drukowane drugiego prototypu
wykonano metodą fotolitografii.

Rys. 38. Cewka pierwotna i bateria wewnętrzna w modelu sztucznego pacjenta

Rys. 39. Rozmieszczenie elementów systemu w modelu sztucznego pacjenta
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Dla analizowanego układu przeprowadzono analizę ryzyka zgodnie z przyjętym w ITAM
algorytmem dla tego typu urządzeń medycznych. W ramach analizy określono cechy
charakterystyczne układu, jego przeznaczenie, użyte w nim materiały, sposób
transmisji energii. Zdefiniowano elementy krytyczne systemu determinujące ryzyko
awarii lub uszkodzenia urządzenia.
Docelowo rozmieszczono elementy systemu tak, jak to będzie miało miejsce
w przypadku układu docelowego. Skonstruowano model sztucznego pacjenta na
którym rozmieszczono elementy systemu transmisji energii i danych. Fotografię
układów rozmieszczonych na modelu sztucznego pacjenta pokazano na Rys. 38
i Rys. 39.

14. Podsumowanie i wnioski
1. Opracowany układ jest zgodny z przyjętymi założeniami. Charakteryzuje się
względnie wysoką sprawnością – 88.4 % całkowitą przy stratach mocy 2.5 W;
w stratach tych nie uwzględnia się mocy strat układu transmisji danych
wynoszących 280 mW (5 V *36 mA). Sprawność układu transmisji energii wynosi
86.4 % przy uwzględnieniu strat układu transmisji danych i bez uwzględnienia się
strat mocy ładowarek. Przy uwzględnieniu strat mocy w układzie transmisji danych
straty całkowite wynoszą 2.78 W co oznacza , że można przyjąć, że około 1.39 W
wydziela się w postaci ciepła w ciele pacjenta.
2. Zastosowany falownik klasy E jest przekształtnikiem o miękkiej komutacji
minimalizujący zaburzenia elektromagnetyczne
przełączania i straty mocy
przełączania.
3. Poprzez zastosowanie wysokiej częstotliwości pracy falownika klasy E – 800 kHz
zredukowano masę zarówno samego falownika jak i cewek sprzężonych oraz
ekranów magnetycznych; całkowita masa układu prototypowego wynosi 2680 g
(przy następującym jej rozłożeniu: cewka zewnętrzna 190 g, cewka wewnętrzna
100 g, bateria wewnętrzna wraz z obudową 220 g oraz bateria zewnętrzna wraz
z mocowaniem 1850 g.
4. Zastosowanie ekranów magnetycznych podniosło sprawność układu transmisji
energii i zredukowało zasięg pola magnetycznego generowanego przez cewki
sprzężone.
5. Uzwojenia cewek sprzężonych wykonano z odpowiednio dobranego przewodu
typu litz
6. Zastosowana analiza polowa (oprogramowanie ANSYS) pozwoliła na
zminimalizowanie strat mocy w cewkach i ekranach magnetycznych
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7. Do optymalizacji cewek sprzężonych wraz z ekranami i kondensatorami
kompensującymi wykorzystano metodę genetyczną minimalizacji strat przy
ograniczeniach napięć układu.
8. Całym układem transmisji energii i danych zarządza nadrzędny układ
mikrokontrolera realizujący akwizycję danych i będący jednocześnie układem
stabilizacji i regulacji napięcia wewnętrznego DC.
9. W układzie transmisji danych zastosowano transmisję optyczną podczerwienią
IrDA.
10. Opracowano algorytm projektowania układu transmisji energii i transmisji danych.
11. Opracowano założenia do implantowalnego modułu zasilania protezy serca wraz
z modułem transmisji danych przeznaczonych do badań klinicznych
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