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1. WSTĘP 
 
 W pracy omówiono zagadnienie wykorzystania analogii biologicznych przy projektowaniu 
struktury elementów nośnych urządzenia egzoszkieletowego 

Rozważania dotyczą trzech wybranych rozwiązań. W pierwszej części omówiono piano 
aluminium – materiał, którego właściwości sprawiają, że jest on proporcjonalnie lekki i 
równocześnie wytrzymały. Jego porowata struktura nawiązuje w analogii do struktury tkanki 
kostnej. W kolejnym kroku przedstawiono model struktury wewnętrznej tkanki kostnej 
człowieka zbudowany na podstawie próbki pobranej z kości udowej człowieka. 
Zaproponowano przyjęcie go jako wzoru struktury wewnętrznej elementów nośnych 
urządzenia. Ostatnie zaproponowane rozwiązanie dotyczy struktury określanej mianem plastra 
miodu. Wszystkie zaproponowane rozwiązania cechują się proporcjonalnie małym ciężarem i 
dużo wytrzymałością. Obie te cechy są bardzo przydatne przy konstruowaniu urządzenia 
egzoszkieletowego. 
 
 
2. BIOLOGICZNE ANALOGIE 

 
2.1. Pianoaluminium 

 
 Wzorując się na analogii do struktury tkanki kostnej zaproponowano pianioaluminium i 
postanowiono sprawdzić właściwości spienionego materiału. Jest to materiał porowaty o 
gęstości w zakresie 0,08 – 0,85 g/cm3. W zależności od producenta moduł sprężystości 
podawany jest w zakresie od 0,1 GPa do 5 GPa. Wytwarzanie polega na spienieniu aluminium 
lub jego stopu do postaci specyficznie lekkiego materiału. Jego struktura zależy od stosowanej 
technologii i może cechować się zamkniętymi lub otwartymi porami. Spieniania roztopionego 
metalu można dokonywać za pomocą: wdmuchiwania gazu do ciekłego metalu, stosowania 
środka porotwórczego uwalniającego gaz, wydzielania rozpuszczonego gazu. Jako gaz 
stosowane jest powietrze, argon i azot. 



XI Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej s. 46 
 

 W przypadku urządzenia egzoszkieletowego spienione aluminium charakteryzuje się 
między innymi korzystnym stosunkiem sztywności do gęstości. Materiał ten również w 
odniesieniu do swojej masy wykazuje wysoką zdolność absorpcji energii i stabilizuje 
otaczającą strukturę powłokową tak, że właściwości takiego układu przewyższają właściwości 
mechaniczne poszczególnych jego komponentów [1]. 
 
2.2. Model tkanki kostnej 
 
 Kości dzięki swoim porowatym własnościom oraz specyficznej budowie wewnętrznej, 
dostosowanej do przenoszonych obciążeń, bardzo dobrze spełniają swoją funkcję nośną. Na 
podstawie przeprowadzonej wcześniej próby trójpunktowego zginania dla ośmiu próbek 
pobranych z kości udowej człowieka przyjęto moduł sprężystości o wartości 15 GPa. Model 
numeryczny zbudowano z różnych rodzajów elementów. Analizowano wpływ elementów 
czworościennych z kwadratową lub linową funkcją kształtu oraz sześciościennych z 
kwadratową lub linową funkcją kształtu. Zmieniano również rozmiary elementów (gęstość 
siatki). Na podstawie analizy otrzymanych wyników symulacji numerycznej jako optymalny 
wybrano model składający się z elementów sześciościennych z liniową funkcją kształtu oraz 
wymiarem 0,4 mm [2][3][4]. 
 
2.3. Struktura plastra miodu 
 
 Stosunkowo lekką i wytrzymałą konstrukcją jest struktura wewnętrzna oparta na analogi 
do plastra miodu. Wykorzystuje się ją w różnych dziedzinach życia, znajduje zastosowanie 
przy konstrukcji coraz to nowych urządzeń. W związku z tym prowadzone są badania nad 
ulepszeniem postaci geometrycznej komórek wewnętrznych oraz własności materiałów 
składowych. Naukowcy z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) w Niemczech wytworzyli 
za pomocą litografii laserowej materiał, który posiada gęstość niższą od wody, która wynosi 
0,81 g/cm^3, a jego wytrzymałość na ściskanie równa 280 MPa jest porównywalna z 
analogiczną wartością dla niektórych gatunków stali [5]. 
 Opierając się na tych badaniach można przyjąć, że odpowiednio dobrana geometria 
elementów składowych plastra miodu i odpowiednio dobrany materiał bardzo dobrze 
sprawdzą się jako składowe elementów nośnych urządzenia egozszkieletowego. 
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