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MIŚKIEWICZ,

STANOWISKO DO BADAŃ JAKOŚCI OSADZENIA TRZPIENIA
IMPLANTU W KOŚCI
Streszczenie. W poniższej pracy przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne
stanowiska do eksperymentalnej oceny jakości osadzenia implantu w tkance
kostnej. Praca opisuje sposób realizacji badań eksperymentalnych, których wyniki
mogą stanowić bazę do oceny jakości rozwiązania konstrukcyjnego implantu
dobieranego według indywidualnych cech pacjenta. Jako główne zadanie
stanowiska przewiduje się możliwość weryfikacji, różnych rozwiązań
konstrukcyjnych trzpienia implantu osadzonego w kości.

1. WSTĘP
Niepohamowany rozwój ortopedii i traumatologii sprawia, że coraz większe wymagania
stawiane są przed inżynierią biomedyczną. Wymagania stawiane przez medycynę odnośnie
weryfikacji rozwiązań inżynierii biomedycznej np. endoprotez sprawia, że wdrożenie
nowych rozwiązań konstrukcyjnych dla implantologii wymaga szeregu badań, pomiarów i
weryfikacji proponowanego rozwiązania[l,2]. Analizę rozwiązań przeprowadza się przy
użyciu modelowania, symulacji oraz na podstawie badań laboratoryjnych. Przeprowadzenie
badań laboratoryjnych możliwe jest przez stworzenie systemu pomiarowego oraz
opracowania metodyki badań eksperymentalnych. Specyfika własności biomechanicznych
kości uniemożliwia wykonanie badań na uniwersalnych maszynach pomiarowych, co
wymusza konieczność budowania stanowisk badawczych i specjalistycznych systemów
pomiarowych opartych na rozbudowanych aplikacjach pomiarowych. Głównym celem pracy
było stworzenie systemu pomiarowego, który pozwoli określić jakość i wytrzymałość
osadzenia trzpienia implantu w tkance kostnej.

2. PRZEZNACZENIE I ZADANIA STANOWISKA POMIAROWEGO
Główny cele pracy zrealizowano budując stanowisko którego system pomiarowy, pozwala
na weryfikację zachowania się osadzonego implantu w tkance kostnej. W pracy tej
przedstawiono budowę opracowanego w Zakładzie Konstrukcji urządzeń Precyzyjnych
Politechniki Warszawskiej stanowiska do badań jakości połączenia implant-kość. Opisane
stanowisko badań eksperymentalnych pozwala na weryfikację obecnie stosowanych
rozwiązań w budowie implantów. Umożliwia weryfikację prototypowych rozwiązań
konstrukcyjnych implantów. Opracowując konstrukcję założono możliwość wykonania jak
największej liczby metod pomiarowych danej wielkości na tym stanowisku. Uniwersalność
przeprowadzania badań możliwa była dzięki wykorzystaniu dwóch trybów pracy stanowiska:
- tryb pozwalający na pomiar przemieszczenia trzpienia implantu względem tkanki kostnej
w granicach sprężystości tkanki kostnej, użytej do budowy próbki,
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- tryb pozwalający na pomiar sił i nacisków w tkance kostnej wywołanych zadaną siłą na
trzpień implantu.
Jednym z głównych zadań stanowiska jest możliwość rejestracji przemieszczeń i sił
obciążenia w czasie rzeczywistym zapisując automatycznie uzyskane dane w interfejsie
stworzonym w programie Lab View dla tego stanowiska. Z uzyskanych danych można
określić parametry określające jakość połączenia implant - kość oraz charakter współpracy
osadzonego trzpienia implantu z tkanką kostną. W opracowanym stanowisku system
pomiarowy podzielono na trzy niezależne układy (Rys.l).

Układ
pomiarowy

Rys.l. Schemat blokowy stanowiska do określenia jakości osadzenia trzpienia implantu w
kości

3. BUDOWA STANOWISKA POMIAROWEGO
Stanowisko wykonano w postaci dwóch wzajemnie współpracujących ze sobą ram
względem których wymuszano przemieszczenia. Rejestrowano przemieszczenia w osiach X,
Y, Z, na dwóch poziomach próbki [2,7], Siły obciążenia uzyskano wykorzystując masę
odważników. Obciążenie to pozwoliło przybliżyć naturalne siły i naciski występujące we
fragmencie badanej kości w danym łańcuchu kinematycznym aparatu ruchu (Rys 2).
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Charakterystyka obciążenia odpowiadała obciążeniu kości udowej w fazie wstępnej chodu
tj. stawianie nogi na podłożu i przejęcie przez nią całego ciężaru ciała [1,3]. Rejestrowany
był nacisk jaki przyjęła kość zbita próbki w trakcie obciążenia. Uzyskano również wartości
przemieszczeń osadzonego trzpienia względem tkanki kostnej w której osadzony był trzpień.
Wyniki były rejestrowane elektronicznie - wykorzystane czujniki pozwalały na zapis
wyników podczas badań w czasie rzeczywistym. System pomiarowy stanowiska uzależniony
jest od użytych przyrządów pomiarowych (Rys.3). Podstawowa konfiguracja układu
pomiarowego pozwala na określanie zależności przemieszczeń osadzonego trzpienia w
tkance kostnej względem tkanki kostnej przy zadanym nacisku. Przy zastosowaniu
konfiguracji układu pomiarowego opartego na czujnikach ciśnienia możliwy jest bezpośredni
pomiar naprężeń w tkance kostnej od sił pochodzących z obciążonego trzpienia implantu.
Możliwość zastosowania tych dwóch konfiguracji pozwala na uzyskanie poszukiwanych
wartości metodą dwudrogową wzajemnie nieskorelowaną. Takie rozwiązanie pozwala na
wyeliminowanie błędów metodyki badań oraz pozwala na wzajemną weryfikację sposobu
przeprowadzania eksperymentu.

Rys. 2. Schemat połączenia przyrządów pomiarowych w stanowisku
Stanowisko zostało tak zbudowane, by wyeliminować niepożądane wartości sił
składowych w przypadku nieosiowego obciążenia. Niesymetryczna budowa kości wymagała
zastosowania przekładek kulistych, które w sposób automatyczny eliminowały niepożądane
wartości sił. Wystąpienie tych niepożądanych wartości sił mogłoby zakłócić wartości
mierzone (Rys. 3). Zastosowanie bezszczękowego uchwytu do zamocowania badanej próbki,
daje możliwość na swobodny ruch badanego obiektu w trakcie przebiegu pomiaru,
eliminując zarazem niewłaściwe wartości naprężeń. Swobodny ruch badanego obiektu w
trakcie realizacji badań pozwala na samoistne ułożenie się badanej próbki równolegle do
kierunku działania obciążenia. Walorem takiego rozwiązania jest również możliwość
wykonywania badań na próbkach o różnych gabarytach materiału kostnego. Pozwala na
jednoznaczne umiejscowienie badanej próbki na stanowisku zachowując każdorazowo
równoległe położenie osadzonego trzpienia w tkance kostnej oraz równolegle położenie
badanego obiektu od kierunku działania obciążenia.
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Rozwiązanie konstrukcyjne stanowiska pozwala na automatyczny zapis uzyskanych
wyników z zastosowanych przyrządów pomiarowych. Możliwości pomiarowe stanowiska
zrealizowano przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej ( Tab.l), która pozwalała na
rejestrowanie wartości wybranych własności badanego obiektu. Na podstawie uzyskanych
wyników możliwe jest określenie opisu reakcji tkanki kostnej na działanie osadzonego w niej
trzpienia implantu.
Tabela 1. Zestawienie wykorzystanej aparatury pomiarowej w stanowisku
Lp.

PPRZEZNACZENIE
ZASTOSOWANEJ
APARATURY POMIAROWEJ

TYP PRZYRZĄDU
POMIAROWEGO

Pomiar rekacji tkanki kostnej

Tensometryczny czujnik siły cl
14 produkcji zakładów
elektroniki pomiarowej wielkości
nieelektrycznych

PARAMETRY
PRZYRZĄDU
POMIAROWEGO
Zakres pomiarowy: 1 [kN]

1

Klasa dokładności: 0.5
Czułość: 1,1 [mv,V]
Zakres pomiarowy:25 [mm]

2

Pomiar przemieszczeń w
kierunku działania obciążenia (oś

z)

Czujnik przemieszczeń produkcji
sony manufacturing system
dg25b

Powtarzalność: 0,001 [mm]
Rozdzielczość: 0,0005 [mm]
Zakres pomiarowy: 12 [mm]

3

Pomiar przemieszczeń w
kierunku prostopadłym do
działania obciążenia
(oś x,y)

Cyfrowy czujnik przemieszczeń
firmy sylvac

Rozdzielczość: 0,001 [mm]
Powtarzalność: 0,002 [mm]
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Wyniki rejestrowano automatycznie ze wszystkich przyrządów pomiarowych w czasie
rzeczywistym przekazując dane za pośrednictwem interfejsu opracowanego w programie
LAB View bezpośrednio do komputera (Rys. 4).

PODZIAŁKA WSKAZAŃ CZUJNIKÓW
PRZEMIESZCZEŃ W OSI X, Y
PODZIAŁKA WSKAZAŃ CZUJNIKÓW
PRZEMIESZCZEŃ W OSI Z
PODZIAŁKA WSKAZAŃ
TENSOMETRYCZNEGO CZUJNIKA SIŁY

I
1

Rys. 4. Interfejs graficzny używany do automatycznej rejestracji wyników pomiarów

4. WERYFIKACJA ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNEGO STANOWISKA
Po pracach koncepcyjnych i projektowych wykonano stanowisko, na którym
zamontowano wyspecyfikowane przyrządy pomiarowe, by następnie uruchomić cały system
pomiarowy. Po seriach próbnych, które zweryfikowały rozwiązanie konstrukcyjne
przeprowadzono badania na wcześniej przygotowanych próbkach. Wykorzystane w
badaniach próbki odwzorowywały jednoznacznie bezcemetnowe połączenie trzpienia
endoprotezy z tkanką kostna. Uzyskane wyniki z badań pozwoliły określić zależność
przemieszczeń osadzonego trzpienia w względem tkanki kostnej w zależności od zadanego
obciążenia [7].
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Rys. 5. Przykładowe wyniki uzyskane z pomiarów
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Opracowane stanowisko spełnią założone cele. Pozwala na określanie wielu parametrów
charakteryzujących połączenie implant-kość. Daje możliwość poszukiwania zależności
pomiędzy wybranymi własnościami tkanki kostnej, względem własnościami zastosowanego
trzpienia implantu osadzonego w tej tkance kostnej. Wykonane na stanowisku testowanie
rozwiązań prototypowych implantów, pozwala skrócić czas badań oraz odrzucić złe
rozwiązania przed badaniami klinicznymi. Ekonomicznie uzasadniona jest wstępna ocena
dobranego materiału na elementy implantu przed seriami próbnymi.[4,5,6],Konstrukcja
stanowiska pozwala na ocenę doboru materiału przy wybranym
rozwiązaniu
konstrukcyjnym.
Modułowa budowa stanowiska pozwala na rozbudowę systemu zwiększając ilość
mierzonych parametrów. Stanowisko ułatwi analizować procesy zachodzące na granicy
tkanki kostnej a powierzchnią trzpienia osadzonego w tkance kostnej. Stanowisko daje
możliwość weryfikować nowatorskie rozwiązania implantów przed badaniami klinicznymi a
zarazem korygować techniczne rozwiązanie implantu na podstawie uzyskanych wyników
danej wielkości opisującej osadzony trzpień implantu w tkance kostnej. Budowa stanowiska
pozwala na rejestrowanie tych danych z których możliwa jest weryfikacja modelu
matematycznego opisanego metodami elementów skończonych wybranego zjawiska
biomedycznego.

LITERATURA
[ljBędziński R.: Biomechanika Inżynierska, zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1997
[2] Jasińska-CoromańskaD., Kołodziej D., Zaczyk M.: „Use of Active Systems In the Chosen
Rechabilitation Examples", Ilmenau 2008
[3]Łaskawiec J., Michalik R.: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w implantach.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
[4]Marczynski W.: Leczenie zaburzeń zrostu i ubytków tkanki kostnej. Wydawnictwo
Bellona, Warszawa, 1995
[5]Mazurkiewicz A., Topolski T.: Ocenia zmian wartości modułu Younga kości gąbczastej w
obliczeniach MES w funkcji i jej uproszczonego modelowania
[6]Werner A., Skalski K.: Projektowanie dopasowanych endoprotez stawu biodrowego z
uwzględnieniem charakterystyki geometrycznej kości, Materiały XVI
Szkoły
Biomechaniki Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000
[7]Zaczyk M., Jasińska-Choromańska D.: Zjawisko kontaktu endoproteza-kość. Materiały II
seminarium inżynierii wytwarzania, Kalisz, 2008

QUALITY RESEARCH WORKSTATION FOR THE
MANDREL IMPLANT MOUNTING IN BONE TISSUE
Summary. There is presented the design solution of a workstation for
experimental estimation of quality implant mounting in bone tissue. The
publication describes a manner of realization of experimental research. The results
of research will be a base of quality estimation for implant design solution,
which is selected on base of individual characteristics of patient. The main
workstation task became a capability of verification design solution of mandrel
implant mounting in bone tissue.

