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ANALIZA SPRĘŻYSTO - PLASTYCZNA UKŁADÓW
BIOMECHANICZNYCH
Streszczenie. W pracy przeprowadzono analizę wytrzymałościową liniowo
sprężystą i sprężysto-plastyczną i porównano wyniki w przypadku dwóch
układów biomechanicznych: połączenia odłamów kostnych kości udowej
stabilizatorem płytkowym Polfix oraz połączenia kręgów szyjnych kręgosłupa
stabilizatorem D-Fun-M. Zbadano wpływ obciążenia układów, materiałów
przyjętych na implanty oraz typu rozpatrywanego zagadnienia na wielkości
charakteryzujące stan wewnętrzny ośrodka (naprężenia, odkształcenia). Jest to
istotne w przypadku dużych obciążeń (lub przeciążenia) układu.

1. WSTĘP
Układ kostny człowieka jest narażony na liczne urazy. Ulegają nim zarówno kości, jak
i stawy. Do urazów kostnych zalicza się m.in. złamania i pęknięcia kości. Obecnie problemy
związane z leczeniem i rehabilitacją to nie tylko zadanie dla lekarzy, ale również specjalistów
z innych dziedzin, m.in.: biologów, chemików, mechaników i materiałoznawców.
Współpraca między specjalistami z tych dziedzin nauki może przyczynić się do polepszenia
metod leczenia [1,3],
1.1. Urazy kości
Złamania kości długich m o g ą być leczone z wykorzystaniem osteosyntezy zewnętrznej urządzeń, które sztywno utrzymują odłamy kostne w odpowiedniej pozycji za p o m o c ą
przymocowanej do kości ramy (z wykorzystaniem wkrętów). Metoda ta może być
zastosowana zarówno do leczenia jak i do diagnozowania procesu leczenia [2, 4]. Leczenie
z zastosowaniem stabilizacji zewnętrznej pozwala na kontrolę procesu zrostowego przez
pomiar obciążeń przenoszonych przez ramę stabilizatora pojawiających się podczas
zadawania obciążeń na kość i zależnych od właściwości mechanicznych szczeliny złamania
[7,11], Najważniejszym zadaniem aparatów stabilizacyjnych jest przeniesienie obciążenia z
jednego odcinka kostnego na drugi za p o m o c ą stabilizatora oraz zabezpieczenie odłamów
kostnych przed przemieszczeniami względem siebie.
1.2. Urazy kręgosłupa szyjnego
Jednymi z częstych dolegliwości kręgosłupa są urazy odcinka szyjnego. Ta część
kręgosłupa jest najbardziej ruchoma (zapewnienie odpowiednich ruchów głowie) i zarazem
najdrobniejsza — niewielkie rozmiary kręgów w y n i k a j ą z niedużego obciążenia, jakie m u s z ą
przenosić [6, 8]. Wszystko to sprawia, że odcinek ten ma delikatną budowę i jest podatny na
urazy. Leczenie operacyjne urazów kręgosłupa powinno spełnić trzy zasadnicze funkcje:

84

A. John, P. Wysota

• umożliwić przywrócenie funkcji nerwom i rdzeniowi kręgowemu (przez odciążenie
uszkodzonych partii kręgosłupa),
• odtworzyć strukturę anatomiczną kręgosłupa, szczególnie kanału kręgowego),
• umożliwić przywrócenie stabilności w uszkodzonym odcinku kręgosłupa.
Nadal trwają poszukiwania metod spełniających jednocześnie wszystkie te kryteria [5, 9],

2. MODELE NUMERYCZNE
Aby zapoznać się bliżej z zagadnieniami stabilizacji kości długich oraz stabilizacji kręgów
szyjnych kręgosłupa, zbadać relacje występujące między poszczególnymi wielkościami
charakteryzującymi stan wewnętrzny ciał opracowano modele numeryczne:
• kości udowej złamanej w dwóch miejscach i połączonej stabilizatorem płytkowym Polfix
(model opisano w rozdz. 2.1),
• dwóch kręgów szyjnych kręgosłupa połączonych zestawem stabilizacyjnym D - F u n - M
(model przedstawiono w rozdz. 2.2).
2.1. Stabilizator kości Polfix

a)

b)

Podczas opracowywania modelu
poczyniono następujące założenia:
• kość korową zamodelowano w
postaci trzech kawałków rury
symbolizujących odłamy kostne,
• stabilizator jest zbudowany z
wkręty łączące i płytki zespalające
(geometrię
wykonano
na
podstawie
dokumentacji
technicznej),
• założono
idealne
połączenie
między elementami stabilizatora a
kością,
• w obliczeniach pominięto lepko Rys. 1. Model kości uległej złamaniu i połączonej
sprężyste
własności
tkanki
kostnej,
stabilizatorem płytkowym: a) elementy składowe,
• w rozpatrywanym modelu zadano
b) warunki brzegowe i dyskretyzacja
następujące warunki brzegowe:
o utwierdzenie sztywne - nałożone na dolną powierzchnię kości,
o siły węzłowe - zadane na górnej powierzchni kości.
Na podstawie danych literaturowych przyjęto następujące stałe materiałowe dla kości:
E k o ś ć = 20000 MPa; v ć = 0,35; Rp0.2 = 100 MPa; E, = 600 MPa; R m = 107 MPa; R c = 159
MPa (E - moduł Younga, v - ułamek Poissona, R . 2 - granica plastyczności, Et - moduł
wzmocnienia, Rlrl - wytrzymałość na rozciąganie, R c - wytrzymałość na ściskanie).
Elementy stabilizatora zostały wykonane ze stali 316 LVM (zgodnie z ASTM).
Rozpatrzono dwa warianty [13]:
• stop D wykończony na zimno (E = 170 GPa; v = 0,3; R . 2 = 300 MPa; Et = 5000 MPa),
• stop D przerobiony na zimno (E = 170 GPa; v = 0,3; R p ( U = 690 MPa; E, = 20000 MPa).
koś

p()

p 0
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2,2. Stabilizator kręgów D-Fun-M

•
•
•
•

Podczas budowy modelu poczyniono następujące założenia:
kręgi zamodelowano w postaci brył odkształcalnych,
założono idealne połączenie między elementami stabilizatora a kręgami,
w obliczeniach pominięto lepko - sprężyste własności tkanki kostnej,
w rozpatrywanym modelu zadano następujące warunki brzegowe:
o utwierdzenie sztywne - nałożone na dolną powierzchnię kręgu,
o zastosowano trzy przypadki obciążenia:
-

siłę zadano jedynie na górna powierzchnię kręgu,

-

silę zadano zarówno na górnąjak i na przednią powierzchnię kręgu,
siłę zadano zarówno na górnąjak i na tylną powierzchnię kręgu.

wkręty kostne (4 szt.)

wkręt
blokujący

czop międzytrzonowy
szyjny

płytka szyjna

Ysk
międzykręgowy

kręg górny

:
"lyltl
W fi

d

kręg dolny

Rys. 2. Elementy składowe modelu

Rys. 3. Model z podziałem na
elementy skończone

Własności materiałowe:
• kość: E kość =20 GPa; v kość = 0,35; R p0 . 2 =100 MPa; E,=0.6 GPa; R m =97 MPa; R c =140
MPa;
• stabilizator - rozpatrzono sześć przypadków materiałowych [10,12]:
• stal 316 LVM, stop wykończony na zimno (rozdz. 2.1),
• stal 316 LVM, stop przerobiony na zimno (rozdz. 2.1),
• stop HS - 21 - Protasul 2: E = 2 0 0 GPa; v = 0,3; Rpo.2 = 450 MPa; E, = 2 5 G P a ;
• stop HS - 25 (Co-Cr-W-Ni-Mo): E = 2 2 0 GPa; v = 0,3; Rp„.2 = 310 MPa; E, = 22 GPa;
• stop Tytanu przesycony: E = 110 GPa; v = 0,33; R p0 . 2 = 240 MPa; E, = 14 GPa;
• stop Tytanu przerobiony na zimno: E = 1 1 0 GPa; v = 0,33; RpO.2=520 MPa; E, = 10 GPa.

3. WYNIKI
3.1 Stabilizator Polfix
Obliczenia
800N, 1000N
i odkształceń
oraz warunek

przeprowadzono dla obciążeń kości wynoszących odpowiednio: 400N, 600N,
i 1200N. W każdym przypadku wyznaczono rozkłady przemieszczeń, naprężeń
w badanym modelu. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o hipotezę Ilubera
plastyczności H u b e r a - Misesa.
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a)

b)

c)

Rys. 4. Rozkład naprężeń dla obciążenia 1200 N dla; a) liniowej statyki oraz zagadnienia
nieliniowego dla stopu: b) przerobionego na zimno, c) wykończonego na zimno
Rezultaty obliczeń zamieszczono w Tabeli 1.
Statyka
Siła
[N]
400
600
800
1000
1200

u
[mm]
5.35
8.02
10.70
13.38
16.04

CT
[MPa]
426
639
852
1064
1277

Slop D przerobiony na
zimno
u
o
e
[min]
[MPa]
[ io
5.35
2.18
425
8.02
3.27
618
10.70
4.36
700
5.64
13.37
726
16.09
7.15
753

Tabela 1. Zestawienie wyników
Stop D wykończony na
zimno
u
CT
[mm]
[MPa]
r- io 3i
5.35
2.18
303
8.09
3.81
311
11.61
6.37
324
28.09
16.91
376
74.00
42.86
504

3.2 Stabilizator D-Fun-M
Obliczenia przeprowadzono dla następujących wariantów obciążeń:
• dla siły osiowej zadanej na górną powierzchnię modelu wynoszącej F=30 N,
• dla przypadku, gdy oprócz siły osiowej działa także siła z kierunku przedniego Fi=60
N,
• dla przypadku, gdy oprócz siły osiowej działa także siła z kierunku tylnego F?=60 N
a)

b)

Rys. 5. Rozkłady dla modelu wykonanego z stali 316 LVM stopu wykończonego na zimno
dla przypadku, gdy występuje zarówno obciążenie osiowe (30N), jak i tylne (60N):
a) przemieszczenia [mm] (nieliniowa statyka), b) odkształcenia (zagadnienie liniowe),
c) naprężenia zredukowane [MPa] (nieliniowa statyka)
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Obliczenia przeprowadzono dla hipotezy wytężeniowej Hubera oraz warunku
plastyczności Hubera - Misesa, przyjęto sześć przypadków materiałowych (ich własności
przedstawiono w rozdz. 2.2). Rezultaty obliczeń zamieszczono w Tabeli 2.

Obciążenie osiowe (30N)
Rodzaj materiału

stal 316LVM stop
wykończony na zimno
stal 316LVM stop
przerobiony na zimno
stop HS - 2 1
Protasul 2
(Co-Cr-Mo)
stop HS - 25 (Co - Cr
- W - Ni - Mo)
stop Tytanu
przesycony
stop Tytanu
przerobiony
plastycznie na zimno

Liniowa statyka

Zagadnienie
nieliniowe
u
o
[mm]
[MPa]

Tabela 2. Zestawienie wyników
Obciążenie osiowe (30N) i
obciążenie tylne (60N)
Zagadnienie
Liniowa statyka
nieliniowe
u
0
u
c
[mm]
[MPa]
[mm]
[MPa]

u
[mm]

a
[MPa]

0.40

200

0.41

200

1.10

1418

1.6

410

0.40

200

0.41

204

1.10

1418

1.32

882

0.40

228

0.41

232

1.07

1581

1.37

774

0.39

246

0.41

242

1.05

1684

1.45

659

0.40

185

0.41

141

1.17

1048

1.62

486

0.40

185

0.41

143

1.17

1048

1.43

642

4. P O D S U M O W A N I E
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i uzyskanych wyników można sformułować
następujące wnioski:
•S Dla poszczególnych wariantów obciążeń rozkłady m a j ą podobny przebieg (największe
i najmniejsze wielkości występują praktycznie w tych samych miejscach) natomiast
występuje istotna różnica w ich wartościach.
•S Wartości naprężeń zależą od przyjętego materiału (własności wytrzymałościowych),
rodzaju rozpatrywanego zagadnienia oraz wartości obciążenia.
S Różnica między naprężeniami uzyskanymi w analizie liniowej i nieliniowej, zależy od
własności materiałowych (dla stopu o niższej granicy plastyczności jest większa) oraz
obciążenia układu (im większe wartości obciążenia tym większa różnica).
W elementach stabilizatorów występują znacznie wyższe wartości naprężenia niż w kości
i kręgach (dla połączenia kostnego największe naprężenia występują w stabilizatorze na
wysokości złamań, natomiast dla połączenia kręgów największe wartości naprężeń
występują w miejscach połączeń wkrętów kostnych z płytką szyjną).
•S Uwzględnienie lepko-sprężystych własności tkanki kostnej pozwoliłoby na uzyskanie
rezultatów jeszcze lepiej oddających warunki rzeczywiste.
•S Relacja pomiędzy własnościami materiałowymi implantu i kości wpływa na wyniki
obliczeń.
•S Przeprowadzona analiza pokazuje, że dobór stabilizatora (zarówno rozwiązania
konstrukcyjnego jak i zastosowanego materiału) powinien uwzględniać indywidualne
cechy osobnicze oraz kształt i rodzaj złamania.
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S Uzyskane rezultaty m o g ą być pomocne w procesie wspomagania projektowania aparatów
stabilizacyjnych dla konkretnych przypadków klinicznych.
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ELASTOPLASTIC ANALYSIS OF THE BIOMECHANICAL
STRUCTURES
Summary. The subject of the paper concerns strength analysis of two
biomechanical structures: the joint of the femur bone and the plate stabilizer
Polfix and the joint of cervical vertebras of spine by the stabilizer D-Fun-M.
Reactions in these objects are investigated. In order to achieve the results, the
models of the structures is prepared and computed with finite element method. On
the base of the numerical models the elastoplastic analysis of the structures was
performed. The attention is concentrated on the investigation of the
interdependence between factors characterizing internal state of the body.

