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6. Streszczenie 
 

Wytwarzanie addytywne w opiece zdrowotnej jest nadal w toku. Niemniej jednak jest 

ono już stosowane na wiele różnych sposobów w wielu obszarach medycyny zyskując na 

popularności szczególnie w przypadkach, kiedy wymagane jest wytworzenie implantu o 

skomplikowanych kształtach dostosowanych do warunków anatomicznych pacjenta. 

Prawidłowy dobór materiału uzależniony jest od rodzaju technologii druku 3D, sposobu 

przygotowania powierzchni, a także bezpośrednio związany jest z wymogami samego modelu 

implantu. W powiązaniu z zastosowaniami medycznymi różne struktury anatomiczne 

wymagają różnych właściwości mechanicznych materiałów, a tym samym różnego podejścia 

w kształtowaniu powierzchni różnej wyrobów medycznych tak, aby w pełni spełnić wysokie 

wymagania zarówno pod kątem trwałości jak i biozgodności obiektu. 

Powyższy fakt skłonił autora pracy do podjęcia badań w tym temacie. Tematem pracy 

była: Ocena biozgodności stopu tytanu (Ti-6Al-4V) w hodowli komórek „in vitro”. Celem 

pracy było ukształtowanie warstwy wierzchniej poprzez nagniatanie strumieniowe stopu Ti-

6Al-4V uzyskanego z druku 3D tak, aby uzyskać trwałe i biozgodne wyroby medyczne. 

Natomiast celem naukowym było określenie związków pomiędzy składem chemicznym, 

mikrostrukturą i morfologią warstwy wierzchniej a właściwościami mechanicznymi i 

biozgodnością tytanowych wyrobów przeznaczonych do zastosowań w medycynie. Dało to z 

kolei podstawę do sformułowania zadań badawczych, które obejmowały m. in. ocenę stanu 

warstwy wierzchniej, ocenę właściwości mechanicznych i biozgodności. 

Na postawie badań własnych autora oraz analizy stanu literatury sformułowano 

następującą tezę: „Modyfikacja nagniataniem strumieniowym warstwy wierzchniej stopu Ti-

6Al-4V powoduje poprawę właściwości mechanicznych przy akceptowalnej biozgodności.” 

W oparciu o cykl pięciu monotematycznych artykułów [1-5] opisano wpływu obróbki 

nagniataniem strumieniowym (ang. shot peening) na stan warstwy wierzchniej oraz 

właściwości biologiczne próbek ze stopu Ti-6Al-4V wytworzonych w technologii druku 3D. 

Powierzchnie tytanowych próbek poddano obróbce nagniatania strumieniowego z użyciem 

trzech rożnych mediów tj.: śrutu ze stali CrNi, rozdrobnionych łupin orzechów oraz kulek 

ceramicznych. Następnie próbki poddano analizie profilometrycznej, badaniom SEM, testom 

mechanicznym (mikrotwardości, statycznym testom wytrzymałościowym, badaniom 

tribologicznym), testom korozyjnym oraz ocenie zgodności biologicznej pod względem 

cytotoksyczności z użyciem linii komórkowej nerwiaka niedojrzałego SH-SY5Y (UTCC, 

USA) oraz fibroblastów skóry ludzkiej BJ (ATCC, USA). Proces nagniatania strumieniowego 
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powoduje umocnienie warstwy wierzchniej i wzrost parametrów wytrzymałościowych. 

Ponadto wyniki badań in vitro wskazują na dobrą biokompatybilność badanych powierzchni, 

a wpływ obróbki nagniataniem strumieniowym na cytotoksyczność stopu tytanu jest 

akceptowalny. Przy czym najbardziej korzystnie pod względem cytotoksyczności 

zachowywały się powierzchnie modyfikowane kolejno: ceramiką > łupinami orzechów> 

śrutem stalowym CrNi. Uzyskane rezultaty badań są w pełni satysfakcjonujące (szczególnie z 

użyciem kulek ceramicznych), a propozycja modyfikacji powierzchni stopu Ti-6Al-4V jest 

sensowna. Z kolei pozytywne wyniki wskazują na duże prawdopodobieństwo przyszłych 

badań klinicznych i wdrożeniowych. 

 

7. Abstract 
 

Additive manufacturing in healthcare is still an ongoing process. Nevertheless, it is 

already used in many various ways in many areas of medicine, gaining popularity, especially 

in cases where it is required to produce an implant with complex shapes adapted to the 

patient's anatomical conditions. The proper choice of material depends on the type of 3D 

printing technology, the method of surface preparation, and is directly related to the 

requirements of the implant model itself. In connection with the medical applications, 

different anatomical structures require different mechanical properties of the materials, and, 

thus, different approaches in shaping the surface of different medical devices in order to fully 

meet the high requirements in terms of both durability and biocompatibility of the object. 

The above fact prompted the author of the work to undertake research on this topic. 

The subject of the work was: Assessment of the biocompatibility of titanium alloy (Ti-6Al-

4V) in cell culture "in vitro”. The purpose of the work was to shape the surface layer by shot 

peening the Ti-6Al-4V alloy obtained from 3D printing in order to obtain durable and 

biocompatible medical devices, whereas, the scientific goal was to determine the relationship 

between the chemical composition, microstructure and morphology of the surface layer and 

the mechanical properties and biocompatibility of titanium products intended for medical 

applications. This, in turn, provided the basis for the formulation of research tasks, which 

included i.a. assessment of the condition of the surface layer, assessment of mechanical 

properties and biocompatibility. 
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Based on the author's own research and the analysis of the literature, the following 

thesis was formulated: "Modification of the surface layer of the Ti-6Al-4V alloy by shot 

peening improves the mechanical properties with acceptable biocompatibility". 

Based on a series of five monothematic articles [1-5], the impact of shot peening on 

the condition of the surface layer and biological properties of samples made of Ti-6Al-4V 

alloy produced in 3D printing technology was described. The surfaces of the titanium samples 

were subjected to shot peening treatment with the use of three different media, i.e. CrNi steel 

shot, ground nut shells and ceramic balls. Then, the samples were subjected to profilometric 

analysis, SEM tests, mechanical tests (microhardness, static strength tests, tribological tests), 

corrosion tests and biological compatibility assessment in terms of cytotoxicity using the SH-

SY5Y neuroblastoma cell line (UTCC, USA) and BJ human skin fibroblasts (ATCC, USA). 

The shot peening process strengthens the surface layer and increases the strength parameters. 

In addition, the results of in vitro tests indicate good biocompatibility of the tested surfaces, 

and the effect of the shot peening treatment on the cytotoxicity of the titanium alloy is 

acceptable. Moreover, the results of in vitro tests indicate good biocompatibility of the tested 

surfaces, and the influence of the shot peening treatment on the cytotoxicity of the titanium 

alloy is acceptable. The most favorable in terms of cytotoxicity were the surfaces modified in 

the following order: ceramics > nut shells > steel CrNi shot. The obtained test results are fully 

satisfactory (especially with the use of ceramic balls), and the proposed modification of the 

Ti-6Al-4V alloy surface is sensible. On the other hand, the positive results indicate a high 

probability of future clinical and implementation trials. 

 

 

 

 

 

 

 

 


