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Instytut

EKSPERYMENTALNA I NUMERYCZNA ANALIZA
BIOMECHANICZNA STENTU WIEŃCOWEGO
TYPU SLOTTED-TUBE
Streszczenie. Zasadniczym celem prezentowanej pracy było wyznaczenie
charakterystyki biomechanicznej stentu naczyniowego wykonanego ze stali CrNi-Mo. W celu wyznaczenia charakterystyki wytrzymałościowej analizowanej
postaci stentu zastosowano metodę elementów skończonych. Wyznaczone
w trakcie analizy wartości odkształceń poszczególnych elementów stentu
wskazują że jedynie zastosowanie warstwy powierzchniowej podatnej do
odkształceń w trakcie zabiegu implantacji skutecznie ogranicza reaktywność
powierzchni stentu w środowisku krwi.

1. WSTĘP
Wieloletnie doświadczenia kliniczne umożliwiły już określenie cech geometrycznych
różnych postaci stentów umożliwiających poszerzenie zwężonych naczyń i przeprowadzenie
w sposób prawidłowy zabiegu implantacji. Nie zawsze jednak rozwiązanie geometryczne, jak
i propozycje wynikające z prawidłowej techniki implantacji poparte zostały analizami
biomechanicznymi.
Często
również
występuje
brak
podstawowych
danych
charakteryzujących biomateriał, decydujących o własnościach użytkowych stentu. Również
prezentowane dotychczas kryteria jakościowe biomateriałów nie precyzują zaleceń dla tych
z m i n i a t u r y z o w a n y c h i m p l a n t ó w . W w i e l u p r a c a c h nie a k c e n t u j e się r ó w n i e ż roli p r o c e s u

obróbki powierzchniowej biomateriału metalowego tak istotnego z punktu widzenia
odporności korozyjnej, minimalizującej odczyny okołowszczepowe. Wyjaśnienie tych
kwestii stwarza warunki do optymalnego kształtowania własności użytkowych, a więc
optymalnych cech geometrycznych stentów,
konfiguracji przestrzennej, a także ich
własności mecha-nicznych [1^6].

2. METODYKA BADAŃ
Do badań biomechanicznych wytypowano jednowarstwowy stent wieńcowy JOSONICS
Flex typu slotted tube aktualnie stosowany w kardiologii zabiegowej - rys. 1.

Rys. 1. Postać stentu JOSONICS Flex
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Stent JOSONICS Flex firmy JOMED wykonany został w całości ze stali austenitycznej
Cr-Ni-Mo - tabl. 1. Długość stentu wynosiła 1=19 mm, grubość ścianki g = 0,1 mm, średnica
początkowa d = 1,2 mm.
2.1. Badania doświadczalne
W badaniach doświadczalnych zdecydowano się na wyznaczenie wartości przemieszczeń
promieniowych powstałych w wyniku rozprężania geometrii stentów za pomocą ciśnienia [7],
W celu przeprowadzenia badań doświadczalnych na modelach rzeczywistych zbudowano
stanowisko badawcze, które umożliwiło realizację kontrolowanego procesu rozprężania.
Stanowisko to składało się z mikroskopu świetlnego wraz z układem pomiarowym oraz
oryginalnego zestawu do rozprężania stentów. Zmianę średnicy stentów rejestrowano
z dokładnością ±0,01 mm. Zastosowano odpowiednie zamocowanie, które zapewniało
niezmienność położenia stentu podczas procesu rozprężania. Celem przeprowadzonego
doświadczenia było wyznaczenie zależności jaka występuje pomiędzy zadanym ciśnieniem
rozprężania, a przyrostem średnicy stentu: Ar = f(p); gdzie: Ar - przyrost średnicy stentu, mm;
p - ciśnienie rozprężania, atm). Wartość ciśnienia rozprężania zmieniano skokowo co 0,5
atmosfery, aż do momentu uzyskania średnicy nominalnej. Pomiar zmiany średnicy
przeprowadzono w 3 płaszczyznach — rys. 2.
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Rys. 2. Płaszczyzny, w których przeprowadzono pomiary średnicy podczas rozprężania stentu
Badania doświadczalne miały na celu wyznaczenie krzywej rozprężania stentu JOSONICS
Flex. Na rys. 4 przedstawiono postać stentu w stanie wyjściowym i po rozprężeniu ciśnieniem
p = 8 atm.

2.2. Badania numeryczne
Analizę numeryczną przeprowadzono w celu wyznaczenia stanu naprężeń i odkształceń
stentu dla różnych wartości przemieszczeń promieniowych wywołanych ciśnieniem
rozprężania w zakresie wartości stosowanych w praktyce klinicznej. Wyniki, które uzyskano
są istotne dla doboru struktury, własności mechanicznych biomateriałów metalowych
przeznaczonych na stenty. Z uwagi na proces implantacji stan naprężeń wywołany
przemieszczeniem ma znaczący wpływ na trwałe odkształcenie stentu, a więc zmianę jego
cech geometrycznych. Wartości naprężeń występujących w różnych strefach stentu
w zależności od wywołanych przemieszczeń są bardzo istotne dla odpowiedniego
zaprojektowania jego geometrii, umocnienia biomateriału oraz kształtowania własności
fizykochemicznych warstwy. Analizę wytrzymałościową przeprowadzono z wykorzystaniem
metody elementów skończonych za pomocą programu ANSYS ver.l 1.
W pierwszej kolejności opracowano model numeryczny stentu, bazując na rozwiązaniu
konstrukcyjnym JOSONICS Flex. Stent składał się z trzech segmentów o postaci
geometrycznej pokazanej na rys. 3a.
a)

b)
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Rys. 3. Pojedynczy segment stentu JOSONICS Flex: a) model geometryczny,
b) model zdyskretyzowany
Dyskretyzację przeprowadzono za pomocą elementu typu SOLID95 - rys. 3b. Jest to
parametryczny element bryłowy posiadający 20 węzłów o trzech stopniach swobody
w każdym z nich (przemieszczenia w kierunkach x, y, z). Dobór takiego elementu pozwala na
uwzględnienie podczas analizy nieliniowości fizycznej oraz dużych przemieszczeń i rotacji.
Model obliczeniowy stentu liczył 450 tyś. elementów. Dla tak dużej liczby elementów nie
jest możliwe przeprowadzenie wielokrokowej analizy nieliniowej przy zachowaniu
wymaganej dokładności obliczeń. Dlatego ze względu na powtarzalność struktury układu,
obliczenia prowadzono dla segmentu składającego się z dwóch zwojów i jednego łącznika rys. 4a. Na bazie modelu geometrycznego wygenerowano siatkę elementów skończonych do
obliczeń MES - rys. 4b.
Dla potrzeb analizy dla rozpatrywanej geometrii stentu przyjęto własności materiałowe
odpowiadające stali Cr-Ni-Mo o strukturze austenitycznej (AISI 316L): E = 190 000 MPa,
u = 0,33, R m = 470 MPa, R p0 , 2 = 195 MPa,
a)

b)

Rys. 4. Fragmentu pojedynczego segmentu wytypowany do analizy MES:
a) model geometryczny, b) model zdyskretyzowany
Dla potrzeb obliczeń zbudowano charakterystykę bilinearną materiału sprężysto plastycznego o umocnieniu izotropowym.
W trakcie badań wyznaczano stan naprężeń i odkształceń stentu wieńcowego w zależności
od przyjętych własności mechanicznych biomateriału stentu. Dla potrzeb obliczeń przyjęto
następujące założenia:
•S wewnętrzna powierzchnia stentu podczas jego rozprężania była obciążona
równomiernie przyłożonym ciśnieniem na całej swojej długości,
/ umiejscowienie podpór umożliwiało swobodne rozprężanie stentu w sposób
promieniowy, blokując ich ewentualną rotację bez wpływu na wartości skrócenia,
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stopnie swobody odebrano w sposób odzwierciedlający rzeczywiste warunki
w naczyniu,
•S analizę prowadzono w pełnym zakresie ciśnień rozprężania, (ciśnienie zwiększano do
momentu uzyskania średnicy zewnętrznej d = 8,00 mm).
Wszystkie wartości naprężeń i odkształceń uzyskane w wyniku analiz są wartościami
redukowanymi według hipotezy Hubera - Misesa.
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3. WYNIKI BADAN
3.1. Wyniki badań doświadczalnych
Analiza uzyskanych w warunkach eksperymentalnych wyników wykazała, że przyrost
średnicy stentu nie przebiegał w sposób proporcjonalny do wartości zadawanego ciśnienia
w baloniku - rys. 5.
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Rys. 5. Zależność pomiędzy ciśnieniem rozprężania stentu i jego średnicą
Gwałtowny przyrost średnicy implantu w pierwszej kolejności nastąpił w płaszczyźnie I i
III (początek i koniec stentu - efekt „dog bonę") po przekroczeniu wartości ciśnienia p = 2,5
atm. Wzrost wartości ciśnienia do p = 4 atm. spowodował przyrost wartości średnicy
mierzonej w płaszczyźnie II (środek stentu). Wzrost ciśnienia do wartości p = 5 atm.
spowodował uzyskanie średnicy nominalnej stentu d = 4 mm. Dalsze zwiększanie ciśnienia
do wartości nominalnej p = 8 atm. przyniosło równomierne, nieznaczne zwiększenie średnicy
implantu na całej jego długości o wartość ok. Ad = 0,1 mm - rys. 6. Przyłożenie ciśnienia
dopuszczalnego p = 16 atm spowodowało zmianę średnicy stentu z wartości 4,09 mm do 4,27
mm. Po uwolnieniu stentu z balonika jego średnica zmniejszyła się do wartości minimalnej i
wynosiła d = 4,01 mm.
3.2. Wyniki badań numerycznych
Wyniki przeprowadzonej analizy numerycznej wskazują, iż wartości naprężeń uzyskane
w wyniku zmiany średnicy w wyniku przyłożenia ciśnienia rozprężania, w elementach stentu
wykonanego ze stali austenitycznej są zróżnicowane i przyjmują wartości z zakresu a = 36
209 MPa Maksymalne wartości naprężeń zlokalizowane były w obszarze wewnętrznym
zagięć i przyjmowały wartość a m a x = 209 MPa dla ramion - rys. 6a oraz a m a x = 202 MPa dla
łączników ramion — rys. 6b
Stent rozprężano do wartości d = 4,00 mm, tj. do momentu uzyskania średnicy
wewnętrznej zdrowego naczynia wieńcowego. Uzyskane wartości naprężeń zredukowanych
przekroczyły umowną granicę plastyczności stali Rpo,2 = 1 9 5 MPa, powodując tym samym
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trwałe odkształcenie geometrii stentu, niezbędne dla poprawnego przebiegu osadzania
w naczyniu.
a)

b)
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Rys. 6. Wyniki analizy numerycznej stentu wykonanego ze stali Cr-Ni-Mo: a) rozkład
naprężeń w pojedynczym ramieniu, b) rozkład naprężeń w łączniku
Zastosowanie odpowiednio małej wartości przyrostu ciśnienia rozprężania pozwoliło na
ustalenie zasadniczego etapu rozprężania stentu, który realizowany był powyżej wartości
ciśnienia rozprężania p = 2,52 atm. w sposób skokowy. Analiza numeryczna umożliwiła
także wyznaczenie wartości skrócenia stentu dla pojedynczego segmentu - tabl. 1.
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Tablica 1. Wyniki analizy MES
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Wartość stopnia skrócenia stentu po jego rozprężeniu była adekwatna do uzyskiwanej
w praktyce klinicznej dla stentów różnych producentów. Maksymalną wartość odkształcenia,
wynoszącą s = 83 % (w elementach), zaobserwowano w strefach największego wytężenia
materiału stentu.

4. PODSUMOWANIE
Przeprowadzona w pierwszym etapie analiza numeryczna pozwoliła na wyznaczenie
rozkładu naprężeń zredukowanych w elementach stentu wieńcowego wykonanego ze stali CrNi-Mo, w zależności od zmiany jego średnicy, wywołanej ciśnieniem rozprężania. Na tej
podstawie ustalono obszary, w których występują naprężenia maksymalne. Wyznaczone
wartości naprężeń maksymalnych były większe od wartości granicy plastyczności stali Cr-NiMo. Zapewnia to trwałe odkształcenie analizowanej postaci stentu w trakcie zabiegu
implantacji niezbędne dla poprawnego osadzenia implantu w zwężonym naczyniu. Uzyskane
wyniki wykazały, że po przekroczeniu ciśnienia rozprężania p = 2,96 atm. następuje
gwałtowny przyrost średnicy stentu do wartości nominalnej d = 4 mm. Zaobserwowano
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również, że rozprężanie stentu zachodzi jedynie poprzez rozginanie poszczególnych ramion
(bez udziału łączników). Uzyskana duża zgodność pomiędzy średnimi wartościami naprężeń
i przemieszczeń, wywołanych ciśnieniem rozprężania w wytypowanych strefach stentu, które
wyznaczone zostały w symulacji numerycznej i doświadczalnej, rzutują na prawidłowy dobór
warunków brzegowych w obiekcie modelowym odwzorowujących zjawiska zachodzące
w obiekcie rzeczywistym.
Uzyskane wyniki analizy biomechanicznej stentu wieńcowego z wykorzystaniem metody
elementów skończonych stanowią cenną informację dla prawidłowego zaprojektowania jego
postaci, cech geometrycznych, doboru własności mechanicznych stosowanych do jego
wytwarzania biomateriałów metalowych. Wyznaczone w trakcie analizy wartości odkształceń
poszczególnych elementów stentu wskazują że jedynie zastosowanie warstwy
powierzchniowej podatnej do odkształceń w trakcie zabiegu implantacji skutecznie ogranicza
reaktywność powierzchni stentu w środowisku krwi.
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EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS
OF SLOTTED TUBE CORONARY STENT
Summary. The aim of the work was determination of biomechanical
characteristics of vascular, stainless steel stent. In order to determine strength
characteristics of the analyzed stent, the finite element method was applied.
Strains calculated for individual elements of the stent indicate that only
application of deformable surface layer efficiently reduces reactivity of the stent
in blood environment.

