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1. WSTĘP 
 

Kość jest specyficznym materiałem badawczym, dlatego naukowcy podejmują próby 
scharakteryzowania jej najważniejszych parametrów mechanicznych. Mimo wielu publikacji,  
w których określona jest metodyka badań eksperymentalnych, nie ma jednoznacznej normy, 
według której należy postępować planując przeprowadzenie doświadczeń. 

Celem pracy było przeprowadzenie badań tkanki kostnej materiału odzwierzęcego przy 
kontrolowanych warunkach zmiany masy oraz analiza wpływu czasu moczenia i suszenia na 
zmianę własności najważniejszych parametrów wytrzymałościowych kości, takich jak: siła 
niszcząca, strzałka ugięcia przy sile niszczącej, moduł sprężystości oraz twardość. Określony 
został również wpływ zmiany własności mechanicznych w zależności od miejsca pobrania 
kości na trzonie. 

 
 
2. METODYKA. 
 
W przygotowaniu próbek wykorzystano 8 kości wołowych oraz 4 kości wieprzowe 

pochodzące z kończyn dolnych zwierząt. Do badań wytrzymałościowych przygotowano 34 
próbki pobrane wzdłużnie z trzonu kości, tj. 6 próbek wieprzowych i 28 próbek wołowych 
oraz 6 próbek pobranych z nasady kości wołowej. W pracy przeprowadzono badania na 
próbkach symetrycznych o wymiarach 60x10x4 [mm].Następnie materiał badawczy poddano  
suszeniu oraz moczeniu w 0,9 [%] roztworze soli fizjologicznej. Starannie monitorowano 
zmiany masy kostnej, dokonując zapisu pomiarów dwukrotnie w ciągu tygodnia. Po upływie 
ustalonego czasu dokonano wyznaczenia własności mechanicznych kości dla 
przygotowanych próbek. Przeprowadzono dwie próby: 

 statyczną próbę trójpunktowego zginania na maszynie wytrzymałościowej MTS 
Insight z głowicą 50 [kN], prędkość obciążania wynosiła 2 [mm/min], a rozstaw 
podpór 24 [mm]. 
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 badanie twardości metodą Vickersa na aparacie WPM, przy zadanym obciążeniu 
49 [N], i czasie 20 [s]. 

Testy realizowano w temperaturze 21[C] oraz oznaczonej wilgotności powietrza 60 [%].  
 

 
Rys. 1 Oznaczone miejsce pobrania próbek na kości wołowej przedniej. 

 
 
3. WYNIKI. 

 
 W przypadku suszenia przez ok. 30 dni próbki wykazały spadek wagi w stosunku do 
próbek świeżych, natomiast podczas moczenia przez ten sam okres czasu zaobserwowano 
przyrost wagi. Po ok. 5 dniach nastąpiła stabilizacja wagi w przypadku próbek pobranych z 
trzonu, natomiast próbki pobrane z nasady ciągle zmieniały swoją wagę. Siła niszcząca była 
największa dla próbek wieprzowych moczonych, natomiast najmniejsza dla próbek 
wołowych, suszonych pobranych z nasady. Największą wartość strzałki ugięcia przy sile 
niszczącej uzyskały próbki z kości wieprzowej moczonej, natomiast najmniejszą próbki z 
kości wołowej także moczonej. Najwyższą wartość modułu sprężystościuzyskano dla próbek 
świeżych pobranych  z trzonu kości wołowej, natomiast najmniejszą wartość dla moczonych 
kości wołowych pobranych z nasady. Najwyższą wartość twardości wykazały próbki suszone 
wołowe pobrane z trzonu, natomiast najniższą próbki moczone przygotowanez trzonu kości 
wołowej. 
 Proces suszenia oraz moczenia znacząco wpływa na zmianę badanych parametrów 
wytrzymałościowych, dlatego biorąc pod uwagę powyższe wyniki, należy podczas badań 
tkanki kostnej przechowywanej w założonym środowisku przyjąć, jak bardzo mierzone 
wartości odbiegają od rzeczywistych.  
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