
 

 

 
 
 
Barbara KOZUB, Katedra Technologii Materiałów, Instytut Inżynierii Materiałowej, 
Politechnika Krakowska, Kraków 
 
 
 

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES ZŁAMANIA KOŚCI 
PISZCZELOWEJ STABILIZOWANEJ APARATEM ILIZAROWA 

 
FEM STRENGTH ANALYSIS OF FRACTURED TIBIA 

STABILIZED BY ILIZAROV FIXATOR 
  

Słowa kluczowe: stabilizator Ilizarova, złamanie kości piszczelowej, MES, 
kość trabekularna i zbita 
 
1. WSTĘP 

 
 Zgodnie z danymi statystycznymi zawartymi w publikacjach Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny [13] do najczęstszych urazów zalicza się 
złamania kości długich. Wraz z procesem dorastania i starzenia spada wytrzymałość kości na 
skutek spadku jej gęstości. U ludzi dorosłych, u których zdiagnozowano osteoporozę wzrasta 
zarówno liczba złamań kości długich, jak i poziom ich skomplikowania.  
 Dobór odpowiedniej metody leczenia zależy głównie od rodzaju złamania kości.  
W przeciągu minionej dekady coraz większą popularnością wśród metod leczenia złamań 
kości długich odznaczają się metody stabilizacji zewnętrznej, które stopniowo wypierają 
techniki konwencjonalne.   
 Pod koniec XX wieku własną metodę stabilizacji zewnętrznej, wydłużania i korekcji 
kształtu kości kończyn, opracował i wcielił w życie radziecki ortopeda Gawrił Abramowicz 
Ilizarow. Metodę swoją oparł na zjawisku osteogenezy dystrakcyjnej [1]. 
 
2. METODYKA BADAŃ 

 
2.1. Cel Pracy 

 
 Celem pracy było zamodelowanie układu biomechanicznego kość-stabilizator  
i przeprowadzenie numerycznej analizy MES procesu zrostu kostnego złamanej kości 
piszczeli, stabilizowanej aparatem Ilizarowa.  

W trakcie badań określano stan naprężeń oraz odkształceń elementów zamodelowanego 
układu w zależności od własności mechanicznych zastosowanych biomateriałów. Ocenie 
również poddano zachowanie i tendencje do migracji odłamów kostnych piszczeli poprzez 
analizę pola przemieszczeń umożliwiających zrost kostny. 
 
2.1. Modelowanie układu kość-implant 

 
 W niniejszej pracy zamodelowano przypadek stabilizacji złamanej poprzecznie kości 
piszczeli aparatem Ilizarowa. Wykonany model został poddany wytrzymałościowej analizie 
numerycznej w programie FEMAP.  
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 Przedstawiony w pracy model jest uproszczony w odniesieniu do obiektu rzeczywistego. W 
procesie modelowania przyjęto następujące uproszczenia: 
- model kości nie odzwierciedla idealnie anatomicznych kształtów piszczeli, 
- elementy stabilizatora zostały pozbawione gwintów, 
- przyjęto idealnie płaską i gładką powierzchnię złamania, 
- założono idealne połączenie (połączenie ścisłe) odłamów kostnych z elementami aparatu 
Ilizarowa (nie uwzględniono tarcia), 
- przyjęto izotropowe własności mechaniczne modelowanej kości, 
 Układ stabilizator – kość podparto poprzez odebranie wszystkich stopni swobody  
w węzłach na dolnej powierzchni końca dalszego kości piszczeli, co odzwierciedla stan 
rzeczywisty pracy kości. Nie uwzględniano wpływu stawu skokowego na stabilizację 
piszczeli.  
 Siły węzłowe zadane zostały równolegle do osi wzdłużnej piszczeli na górnej  jej 
powierzchni. Wartość obciążenia przyjęto w oparciu o stan fizjologiczny dla przypadku stania 
na jednej nodze: F = 800 [N] (dla osoby ważącej ok. 82 [kg]). 
 
3. WYNIKI ANALIZY 
 

Analiza wytrzymałościowa została przeprowadzona z wykorzystaniem modułu 
projektowo-obliczeniowego FEMAP-Nastran. Analizowano otrzymane rozkłady pól 
przemieszczeń, naprężeń oraz odkształceń.  
 
3. WYNIKI ANALIZY 
 

W niniejszej pracy zamodelowano przypadek stabilizacji złamanej kości piszczeli  aparatem 
Ilizarowa. Analizie poddano wpływ doboru materiału konstrukcyjnego stabilizatora na stan 
naprężeń i odkształceń w układzie kość-stabilizator. Otrzymane w analizie wartości 
odkształceń mieszczą się w zakresie fizjologicznym, nie powodując zaburzeń zrostu kostnego.  
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