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INFLUENCE OF NITROGEN ION IMPLANTATION ON THE 
CRYSTALLINITY OF THE POLYMERS. 
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1. WSTĘP 
 
Panewka stawu biodrowego, obecnie wykonywana z polietylenu UHMWPE, jest najszybciej 
zużywającym się elementem endoprotezy stawu biodrowego. Istotny wpływ na szybkość 
zużywania panewki ma stopieńkrystaliczności polietylenu z którego jest wykonana. 
Modyfikacja panewki endoprotezy przez uformowanie na jej powierzchni biozgodnej 
amorficznej powłoki węglowej umożliwia wydłużenie czasu eksploatacji powłoki. 
 
 
2. METODYKA BADAŃ 
 
2.1 Pomiar 
 
Celem przedstawianej pracy jest sprawdzenie wpływu implantacji jonowej azotu na 
krystaliczność polimerów, co pozwoli na określenie twardości, jak również wytrzymałości 
zmęczeniowej UHMWPE stosowanego na panewki stawu biodrowego. 

Na potrzeby niniejszej pracy rozpylanie tarczy węglowej z użyciem dwuwiązkowej 
metody IBAD użyto argonu. Otrzymane powłoki scharakteryzowano spektroskopią 
ramanowską. Analizie poddano próbkę niemodyfikowanego UHMWPE oraz próbkę 
UHMWPE z naniesioną powłoką węglową domieszkowaną azotem. 

W celu jak najdokładniejszego scharakteryzowania próbki zmierzono widmo 
ramanowskiena trzech głębokościach: 0 µm; 0,5 µm; 1 µm. Zarejestrowane widmo 
ramanowskie pozwoliło określić stopień krystaliczności UHMWPE w określonej warstwie 
wg wzoru:푎

, ∗ ( )
          (1)



XI Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej s. 146 

 

Tab. 1 Zestawienie krystaliczności pomiarów. 

 ac- krystaliczność 
Niezmodyfikowany UHMWPE 0,68 
Głębokość 0,5 µm  0,68 
Głębokość 1µm    0,67 

 
Analizę uzyskanych widm ramanowskich wykonano za pomocą oprogramowania 

OMNIC, Podczas analizy polietylenu szczególnie uwagę poświęcono interpretacji położenia 2 
pików: piku G występujący przy liczbie falowej 1570 cm -1 pochodzącego od wiązać sp2 i 
piku D około 1332 cm -1 pochodzącego od wiązań sp3. 

Tab. 2 Zestawienie wartości pików D i G. 

 
Pik D Pik G 

Środek 
piku Wysokość. Szerokość Pole Środek 

piku Wysokość. Szerokość Pole 

Głębokość 
0 µm 1295 623 126 155824 1558 1713 145 277678 

Głębokość 
0,5 µm 1294 61 126 15088 1545 176 138 25831 

Głębokość 
1 µm - - - - - - - - 

 
Na podstawie powyższych wynikówkorzystając z modelu Ferrari Robertsona możemy 

określić stosunek wiązań sp2 do sp3, który świadczy o strukturze materiału. W tabeli 3 
zestawiono wyniki: 

Tab.3 Zestawienie stosunku I(D)/I(G) oraz koncentracji wiązań sp2/sp3. Zakres od 1000cm-1 
do 1800cm-1. 

 I(D)/(IG) sp2/sp3 

Głębokość 0 µm    0,6 50% 

Głębokość 0,5 µm    0,6 50% 

Głębokość 1 µm    - - 

 
Dla widm ramanowskich uzyskanych dla powłoki wyznaczono naprężenia, które  

w naszym przypadku przy przyjęciu modułu elastyczności 412 GPa wynosi -3,15GPa. 
Powłoka węglowa nadaje się do zastosowania w wytwarzaniu elementów na panewki stawu 
biodrowego. 
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