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WPŁYW DOMIESZKI WĘGLA SZKLISTEGO NA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE POLIMEROWGO CEMENTU
Streszczenie. W pracy przeprowadzono badania procesu polimeryzacji cementu
chirurgicznego na bazie PMMA domieszką węgla szklistego w postaci proszku.
Określono podstawowe charakterystyki mechaniczne otrzymanego kompozytu
polimerowego. Podjęto próbę oceny właściwości użytkowych tego biomateriału
pod względem możliwości jego zastosowania w ortopedii.

1. WSTĘP
Jednym z wielu stosowanych w medycynie biomateriałów jest cement akrylowy. Materiał
ten znalazł szczególne zastosowanie w ortopedii, a dokładnie w endoprotezoplastyce stawów:
biodrowego i kolanowego. Służy on bowiem do stabilnego mocowania endoprotezy w kości
[1,2]. Pełni on również funkcję materiału pośredniego, który przenosi obciążenia z implantu
na kość [3,4].
Cement chirurgiczny to samopolimeryzująca masa akrylowa, składająca się z komponentu
proszkowego (głównym składnikiem jest polimer PMMA) i komponentu ciekłego (głównym
składnikiem jest monomer MMA), które po wymieszaniu tworzą lepką masę. Pozwala to na
formowanie i umieszczenie cementu wewnątrz kanału kości [3].
Cementom akrylowym stosowanym w ortopedii stawiane są liczne wymagania, takie jak:
odpowiednia sprężystość, wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, odporność na pękanie,
zdolność do tłumienia drgań, odporność na ścieranie i biotolerancja. Liczne wady w postaci:
wysokiej kruchości, małej wytrzymałości zmęczeniowej, toksyczności, wysokiej temperatury
polimeryzacji, skurczu 1-5%, porowatości 1-10% powodują obluzowania protezy i produkcję
szczątków zużycia wywołujących lokalne zapalenie i osteolizę [2-4].
W pracy podjęto próbę poprawy właściwości fizykochemicznych cementu kostnego
poprzez jego modyfikację węglem szklistym w postaci proszku.

2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Przedmiotem badań były dwa rodzaje cementu kostnego: niskolepki cement Biomet V
stosowany w zabiegach wertebroplastyki oraz cement Biomet Plus o dużej szybkości
wiązania przeznaczony do kotwiczenia endoprotez w kości. Składy chemiczne tych
cementów, podane przez producentów, wyszczególniono w tabeli 1. Dla obu rodzajów
cementu dodano węgiel szklisty w postaci proszku o granulacji około 40fim. Cement Biomet
V modyfikowano węglem szklistym w ilości 2,75% wag. i 5,35% wag., natomiast cement
Biomet Plus w ilości 1,6% wag. Węgiel szklisty wysuszony w temperaturze 90°C mieszano
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najpierw z proszkiem polimerowym cementu, a następnie proszek z płynem monomerowym.
Dla zaprojektowanych materiałów przeprowadzono badania procesu polimeryzacji.
Badania te realizowano dwoma metodami. Pierwsza metoda polegała na pomiarze
temperatury polimeryzacji w zależności od czasu w warunkach objętych normą ISO 5833.
Polimeryzujący
cement
znajdował
się
z
zamkniętej
formie wykonanej
z
wysokocząsteczkowego polietylenu (UHMWPE) o wewnętrznych wymiarach: średnicy
60mm i wysokości 6mm. Temperaturę polimeryzacji mierzono za pomocą termopary typu K
(NiCr-NiAl). Termoparę o średnicy 0,5mm wprowadzano przez otwór znajdujący się na dnie
formy do wnętrza formy na wysokość 3mm. Badania temperatury polimeryzacji w formie
przeprowadzono w temperaturze otoczenia 23°C. Aby zamodelować wpływ środowiska
organizmu na proces polimeryzacji cementu przeprowadzono badania polimeryzacji tych
samych cementów w probówkach zanurzonych w wodzie podgrzanej do temperatury 37°C.
Probówki miały średnicę lOmm, termoparę zaś umieszczono w środku masy cementowej.
Kształt i objętość masy cementowej w probówce była zbliżona do masy cementu poniżej
końca trzpienia endoprotezy w kości udowej. Do rejestracji wyników zastosowano komputer
z oprogramowaniem Catman 3.1 wraz ze wzmacniaczem pomiarowym. W ten sposób
wyznaczono zależność temperatury polimeryzacji od czasu.

NAZWA

Tabela 1. Rodzaje cementów kostnych stosowanych do badań doświadczalnych
SKŁAD CHEMICZNY

CEMENTU

PRODUCENT

PROSZEK

Biomet Plus

Biomet Orthopaedics

polimetakrylan metylu -38,3g

metakrylan metylu -18,4g

Szwajcaria GmbH

dwutlenek cyrkonu -5,3g

N,N-dimetylo-p-toluidyna -OAg

nadtlenek benzoilu -0,4g

chlorofil VIII, hydrochinon

Biomet Orthopaedics

polimetakrylan metylu -10,2g

metakrylan metylu -9,2g

dwutlenek cyrkonu -15,6

N,N-dimetylo-p-toluidyna -0,2g

nadtlenek benzoilu -0,2g

chlorofil VIII, hydrochinon

Biomet V

Szwajcaria GmbH

PŁYN

W celu określenia podstawowych właściwości mechanicznych cementu modyfikowanego
węglem szklistym w porównaniu do cementu niemodyfikowanego przeprowadzono statyczną
próbę ściskania, trójpunktowego zginania i udarności zgodnie z normą ISO 5833. Badaniom
tym poddano cement przeznaczony do kotwiczenia endoprotez (Biomet Plus modyfikowany i
niemodyfikowany), gdyż takiemu rodzajowi cementu stawiane są wymagania odpowiednio
wysokiej wytrzymałości. Statyczną próbę ściskania przeprowadzono na próbkach w kształcie
walca o wymiarach 12x6mm. Próbę ściskania przeprowadzono z prędkością obciążania
lOmm/min na maszynie Instron 4469. Na podstawie wyników badań wyznaczono
wytrzymałość na ściskanie Rc cementu kostnego oraz moduł sprężystości E c przy ściskaniu.
Próbę trójpunktowego zginania przeprowadzono na próbkach o wymiarze 3,3xl0x50mm z
prędkością obciążenia 5mm/min, przy rozstawie podpór 40 mm na maszynie Instron 4469.
Na podstawie wyników badań wyznaczono wytrzymałość na zginanie Rg oraz moduł
sprężystości E g przy zginaniu cementu kostnego. Udarność próbek o wymiarach
3,3xl0x50mm przeprowadzono na młocie Charpiego o energii uderzenia 6 J i rozstawie
podpór 40mm.

Wpływ domieszki węgla szklistego na właściwości.
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3. WYNIKI
Wyniki pomiaru temperatury polimeryzacji w funkcji czasu badanych materiałów
przedstawiono na rysunkach 1-2. Jak widać, temperatura polimeryzacji w funkcji czasu
wzrastała liniowo do osiągnięcia czasu utwardzania. Następnie zachodził gwałtowny wzrost
temperatury w cemencie kostnym, osiągając maksymalną temperaturę polimeryzacji. Cement
osiągał wtedy największą lepkość, stając się ciałem stałym. Badania przeprowadzone w
probówkach wykazują, iż w przypadku cementu Biomet V najszybciej utwardzał się cement
z domieszką 5,35% wag. węgla szklistego. Najwolniej utwardzał się cement Biomet V w
stanie wyjściowym. W przypadku cementu Biomet Plus cement z domieszką l,6%wag. C
utwardzał się szybciej niż bez domieszki.
Tabela 2. Wyniki polimeryzacji cementu Biomet V
Biomet V+5,35%wag.
Biomet V+2,75%wag.węgla
węgla szklistego
szklistego
69,34
66,24
334
353
51,62
53,17

Biomet V
Tmax

73,59
377
55,30

CQ

t set (S)
Tset

CQ

Wyniki, jakie uzyskano z krzywych temperatura polimeryzacji w funkcji czasu T = f (t) dla
cementu Biomet V (rys.2a) zamieszczono w tabeli 2, a dla cementu Biomet Plus (rys.2b) w
tabeli 3. Czas tset odpowiada punktowi przegięcia na krzywej T=f(t). Z kolei Tset odpowiada
temperaturze utwardzania obliczanej według wzoru [5]:
(T +T )
Tset = V max •'•otJ

(1)

Z przeprowadzonych badań wynika, że domieszka węgla szklistego powoduje szybsze
utwardzanie się cementu kostnego. Im większy jest udział węgla szklistego, tym krótszy jest
czas do osiągnięcia lepkości cementu odpowiedniej do aplikacji w zabiegu operacyjnym.
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Rys.l. Zmiana temperatury polimeryzacji w czasie dla cementu Biomet V (a) i Biomet Plus
(b) w formie o temperaturze 23°C, zgodnie z normą ISO 5833
Na podstawie badania zależności temperatury polimeryzacji od czasu wykonanych w formie
zgodnie z normą ISO 5833 oraz w probówce zanurzonej w wodzie o temperaturze 37°C
stwierdzono, iż domieszka węgla szklistego dla obu gatunków cementu obniża temperaturę
polimeryzacji.
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Tmax C Q

t set (S)
Tse, (°C)

Tabela 3. Wyniki polimeryzacji cementu Biomet Plus
Biomet Plus
Biomet Plus +l,6%wag.
węgla szklistego
93,17
85,61
279
262
65,1
61,31

Rys.2. Zmiana temperatury polimeryzacji w czasie dla cementu Biomet V (a) i Biomet Plus
(b) w probówce zanurzonej w wodzie o temperaturze 37°C
Otrzymane wyniki z prób statycznego ściskania, zginania i udarności pokazano na
rysunkach 3-5. Poziomą linią oznaczono zakres, powyżej którego powinna mieścić się dana
wartość określonej właściwości mechanicznej zgodnie z normą ISO 5833. Według normy
ISO 5833 wytrzymałość na zginanie powinna wynosić więcej niż 50MPa. Moduł
sprężystości na zginanie powinien być większy od 1800MPa a wytrzymałość na ściskanie
większa od 70MPa [6], Na podstawie uzyskanych wyników badań widać, że wartości
badanych właściwości mechanicznych mieszczą się w standardach określonych przez normę
ISO 5833. Jedynie wytrzymałość na ściskanie cementu Biomet Plus domieszkowanego
węglem szklistym jest niższa. Domieszka węgla szklistego do cementu Biomet Plus
spowodowała obniżenie wytrzymałości na ściskanie z R c =95,87MPa na Rc=59MPa (36%).
Redukcję tę można wyjaśnić wzrostem niejednorodności strukturalnej cementu kostnego po
dodaniu węgla szklistego. Moduł sprężystości na ściskanie nieznacznie zwiększył się po
domieszkowaniu cementu węglem szklistym z E c =2399MPa do E c =2570,8MPa. Obniżyła się
również wytrzymałość na zginanie z R g =75,36MPa na R g =63,73MPa (12%) oraz moduł
sprężystości na zginanie z E g =3018,6MPa na E g =2686,6MPa.
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Rys.3. Wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości na ściskanie dla cementu Biomet
Plus przed i po fizycznej modyfikacji węglem szklistym
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Udarność także uległa zmniejszeniu z a n=1832J/m do a„=1141J/m , co świadczy, iż cement
Biomet Plus domieszkowany węglem szklistym był bardziej podatny na pękanie. Zjawiska ta
można tłumaczyć wadami wynikającymi ze struktury materiału-cementu kostnego, jakimi są
pory powstające już na etapie wytwarzania próbek, a także uzyskaniem niewystarczająco
dobrego połączenia adhezyjnego pomiędzy domieszką w postaci węgla szklistego a osnową
cementu PMMA.
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Rys.4. Wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości na zginanie dla cementu Biomet Plus
przed i po fizycznej modyfikacji węglem szklistym
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Rys.5. Udarność cementu Biomet Plus przed i po fizycznej modyfikacji węglem szklistym

4. PODSUMOWANIE
Domieszka węgla szklistego do cementu kostnego Biomet V oraz cementu Biomet Plus
powoduje obniżenie maksymalnej temperatury polimeryzacji zarówno w temperaturze
organizmu, jak i w temperaturze pokojowej, co wpływa korzystnie na zastosowanie takiego
cementu kostnego w ortopedii. Wraz we wzrostem udziału wagowego węgla szklistego w
cemencie kostnym Biomet V stwierdzono większy spadek temperatury polimeryzacji.
Jednocześnie stwierdzono na podstawie badań temperatury polimeryzacji w zależności od
czasu, przeprowadzanych w probówkach, iż domieszka węgla szklistego powoduje
zmniejszenie czasu utwardzania się obu cementów kostnych. I tak w przypadku stosowania
cementu Biomet Plus domieszkowanego węglem szklistym w ilości 1,6% wag. należałoby
zwiększyć szybkość wprowadzania cementu kostnego do kanału kości udowej podczas
przeprowadzania zabiegu implantacji stawu biodrowego.
W przypadku cementu Biomet V stwierdzono znacznie dłuższy czas polimeryzacji niż dla
cementu Biomet Plus. Spowodowane jest to inną zawartością wagową składników
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chemicznych w cemencie kostnym Biomet V w porównaniu z cementem Biomet Plus.
Cement Biomet V ma bowiem o połową mniejszą zawartość wagową proszku PMMA w
stosunku do zawartości wagowej tego składnika w cemencie Biomet Plus. Stosunek proszku
PMMA do płynnego monomeru MM A w cemencie Biomet Plus wynosi 2:1, podczas gdy w
cemencie Biomet V 1:1. Cement Biomet V, który jest przeznaczony dla wertebroplastyki, ze
względu na zbyt małą lepkość i znacznie dłuższy czas polimeryzacji w porównaniu z
cementem Biomet Plus, nawet po modyfikacji węglem szklistym nie może być stosowany do
mocowania endoprotez stawu biodrowego. W postaci modyfikowanej węglem mógłby
jednak znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób kręgosłupa, gdyż domieszka węgla
szklistego może poprawić biotolerancję tego cementu.
Na podstawie przeprowadzonych badań właściwości mechanicznych stwierdzono, iż
uzyskane wartości podstawowych właściwości mechanicznych modyfikowanego węglem
szklistym cementu kostnego w większości mieszczą się w standardach zgodnie z normą ISO
5833. Nieznaczne obniżenie wytrzymałości na ściskanie i udarności mogło być
spowodowane porowatą strukturą materiału na etapie wytwarzania, jak również uzyskaniem
niedostatecznie dobrego połączenia pomiędzy osnową cementu PMMA a cząstkami węgla
szklistego. Należy zatem dążyć do poprawy połączenia: osnowa cementu - wprowadzana
domieszka.
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INFLUENCE OF THE GLASSY CARBON ADMIXTURES ON USEFUL
PROPERTIES OF SURGICAL CEMENT
Summary. In this study has been carried examination of polymerization process
bone cement modified with glassy carbon powder. It has been described
mechanical characteristics of received polymer's composite. We tried to assess
useful properties of this biomateriał under possibility use it in orthopeady.

