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1. WSTĘP 

 
Celem pracy była ocena wpływu anizotropii tkanki skórnej oraz różnych poziomów 

zastosowanego obciążenia na wielkość energii dyssypacji podczas cyklicznego obciążania 
tkanki skórnej świni domowej. 

Zakres pracy obejmował przeprowadzenie dla tkanki skórnej świni domowej testów 
pozwalających wyznaczyć jej właściwości mechaniczne. Wykonano statyczną próbę 
rozciągania w celu identyfikacji materiału oraz cykliczne obciążanie, które umożliwiło 
określenie wartości energii dyssypacji. Na podstawie statycznej próby rozciągania 
wyznaczono: wytrzymałość na rozciąganie, maksymalne odkształcenie oraz moduły Younga 
dla dwóch pierwszych etapów próby rozciągania. Analiza wyników uzyskanych podczas 
cyklicznego obciążania obejmowała obliczenie energii dyssypacji i wyznaczenie 
współczynnika pochłaniania energii dla pierwszej, piątej i dziesiątej pętli histerezy 
mechanicznej każdej zbadanej próbki. We wszystkich przeprowadzonych testach 
uwzględniono anizotropową budowę tkanki skórnej. 

 
 

2.METODYKA PRACY 
 
W badaniach wykorzystano skórę świni domowej pobraną z okolic grzbietowych. 

Wykonano próbki prostokątne o wymiarach 10x100 [mm], które wycięto w trzech 
kierunkach: wzdłuż, w poprzek oraz skośnie (pod kątem 45˚) względem linii kręgosłupa. 
Zmierzono także grubość każdej próbki. 

W sumie wypreparowano 55 próbek: 29 wykorzystano do przeprowadzenia statycznej 
próby rozciągania a 26 posłużyło do badań dyssypacji energii podczas cyklicznego 
obciążania. Do oceny wartości energii dyssypacji użyto po 8 próbek wyciętych poprzecznie 
i pod kątem 45˚ oraz 10 pobranych w kierunku wzdłużnym względem kręgosłupa. Wycięte 
próbki zamrożono, w celu lepszego przechowania materiału biologicznego. 

Pomiary energii dyssypacji przeprowadzono dla trzech poziomów obciążenia: 30 [N], 
65 [N] oraz 100 [N]. Do badań wykorzystano maszynę MTS Insight 50 z głowicą o zakresie 
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50 [kN]. Zarówno obciążenie, jak i odciążanie prowadzone były ze stałą prędkością 
rozciągania, która wynosiła 5 [mm/min]. 

Każdą badaną próbkę poddano testowi składającemu się z 10 cykli obciążenia-odciążenia. 
Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano pętle histerezy mechanicznej w układzie 
siła-wydłużenie próbki, które posłużyły do obliczenia wartości energii dyssypacji (pole 
powierzchni pętli histerezy) oraz współczynnika pochłaniania energii (stosunek energii 
dyssypacji do energii oznaczonej przy obciążeniu) w poszczególnych cyklach testu. 

Uzyskane charakterystyki siła-wydłużenie przeliczono na zależności naprężeniowo-
odkształceniowe w celu lepszego porównania z wynikami otrzymanymi w statycznej próbie 
rozciągania. Wykorzystując dane z testów dokonano także analizy zmiany odkształcenia 
próbek w funkcji czasu badania przy różnych poziomach obciążania. 

 
 

3. PODSUMOWANIE 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań właściwości wytrzymałościowych w statycznej 

próbie rozciągania oraz energii dyssypacji w testach cyklicznego obciążania - odciążania 
próbek tkanki skórnej pobranej w trzech kierunkach w stosunku do kręgosłupa świni 
domowej można stwierdzić, iż anizotropia materiału ma duży wpływ na uzyskane wyniki. 

Z przeprowadzonej statycznej próby rozciągania wynika, że najlepszymi parametrami 
wytrzymałościowymi charakteryzują się próbki wzdłużne względem kręgosłupa. Najsłabsze 
właściwości posiadają próbki poprzeczne. Natomiast próbki wycięte pod kątem 45˚ 
względem kręgosłupa osiągnęły wartości średnie wszystkich wyznaczonych parametrów. 

Parametry wytrzymałościowe tkanki skórnej świni domowej osiągnęły wartości 
porównywalne do opisujących ludzką tkankę skórną [2]. Oznacza to, że skóra świni domowej 
może być z powodzeniem stosowana jako substytut ludzkiej skóry w badaniach in vitro. 

Przy małym poziomie obciążenia (30 [N]), charakterystycznym dla pierwszego etapu 
próby rozciągania, próbki poprzeczne wykazują największą zdolność do rozpraszania energii. 
Jednak przy zastosowaniu większego poziomu obciążenia (65 [N], 100 [N]) największa 
wartość energii dyssypacji odpowiadała próbkom wzdłużnym. Na każdym z badanych 
poziomów obciążeń próbki skośne posiadały pętle histerezy o najmniejszej powierzchni, 
co skutkowało najmniejszymi wartościami energii dyssypacji. 

Przy każdym poziomie zastosowanego obciążenia powierzchnia pierwszej pętli histerezy 
była zdecydowanie większa od powierzchni pozostałych pętli. 
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