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    Streszczenie, Organizm człowieka jest niemal cały czas w ruchu, dlatego tkanki narażone 
są na obciążenia zmienne w czasie. cięgna stanowią połączenie mię ni z ko ćmi i 
odpowiedzialne są za przenoszenie siły na elementy kostne szkieletu wytwarzanej podczas 
skurczu mię niowego. W celu sprawdzenia wytrzymało ci cięgien na obciążenia zmienne 
postanowiono przeprowadzić badania. 
    Celem badań było wyznaczenie zastępczego modułu Younga cięgien kończyny przedniej 
wini dla obciążeń dynamicznych. Po wypreparowaniu 5 różnych cięgien (Lp=10) z każdej 

nogi wini przechowywano je w pojemnikach z wodą, aby nie straciły swoich wła ciwo ci. 
Końce cięgien mocowane były w uchwytach maszyny wytrzymało ciowej z elementem 

po redniczącym w postaci wkładek papierowych, aby zminimalizować spiętrzenie naprężeń 
występujące na końcach uchwytów maszyny wytrzymało ciowej. Do badań użyto maszyny 
wytrzymało ciowej MTS Bionix służącej do prób dynamicznych, która umożliwia dokładne 
oraz powtarzalne badania trwało ci zmęczeniowej, mechaniki pękania, rozciągania, zginania 
oraz ciskania różnych materiałów. Próbki poddano badaniom o liczbie cykli obciążeń 
wynoszącej 5000 co odpowiada połowie redniej aktywno ci człowieka w ciągu doby. Każda 
z próbek została poddana obciążeniu, które stanowiło ok. 75% maksymalnej siły oraz 
przebieg zadanego obciążenia był sinusoidalny w zakresie od 25% do 75% maksymalnej siły 
ze statycznej próby rozciągania. Obciążenia dobierane były także biorąc pod uwagę geometrię 

próbek, ich grubo ć oraz szeroko ć.  

W analizie wyników przedstawiono pętle histerezy w zależno ci naprężenie –
 odkształcenie dla każdego cięgna dla poszczególnych cykli (n = 1, 1000, 2000, 3000, 4000, 

5000) oraz wyznaczono warto ci dynamicznego modułu sprężysto ci w zależno ci od liczby 
cykli n. rednie maksymalne naprężenie zarejestrowane dla próbek wynosiło 14 MPa dla 
odkształcenia wynoszącego 0,052. Moduł Younga wyniósł 307 MPa. Maksymalna warto ć 
modułu sprężysto ci dla jednego ze cięgien wynosi 645 MPa, a minimalna 98 MPa dla innej 

próbki. Wyznaczanie własno ci zmęczeniowych tkanek biologicznych, takich jak np. cięgna 
jest trudne, ponieważ wypreparowane cięgna poza organizmem mogą tracić swoje 
wła ciwo ci przez mniejsze nasycenie płynami ustrojowymi oraz przez uszkodzenia tych 
tkanek podczas ich preparowania. Zjawisko pochylania pętli histerezy pokazuje, że cięgna 
tracą swą elastyczno ć pod wpływem długotrwałych zmiennych ustalonych obciążeń. 
W przeprowadzonych badaniach można zauważyć nagły spadek warto ci modułu Younga 
w pierwszej połowie badania do ok. 50% jego maksymalnej warto ci, a następnie jego 
stabilizację. Dla cięgien o mniejszym polu przekroju poprzecznego naprężenia były większe, 
a co za tym idzie również warto ci modułu Younga były wyższe, niż w próbkach o większym 

polu przekroju poprzecznego. 
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