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1. WSTĘP 
 

Obecnie wielopłaszczyznowe zniekształcenie palucha koślawego stanowi problem 
cywilizacyjny. Bardzo pomocne w zrozumieniu patologii stopy oraz zrewolucjonizowaniu 
leczenia jej chorób mogą okazać się badania na modelach trójwymiarowych. Celem pracy 
było zamodelowanie stopy po operacji palucha koślawego metodą scarf oraz 
przeprowadzenie wytrzymałościowych analiz numerycznych metodą elementów skończonych 
(MES).  
 
 
2. ETAPY TWORZENIA MODELU 
 

Proces modelowania rozpoczęto od wykonania modeli kości stopy w programie  
CATIA V5, bazując na zdjęciach z tomografii komputerowej. Dalsze etapy pracy wykonano 
w programie ANSYS Workbench, gdzie utworzono uproszczone komponenty reprezentujące:  
stawy, powięź podeszwową, podłoże betonowe. Otrzymany model stopy zdrowej, w oparciu 
o dane literaturowe [1], zmodyfikowano do postaci pooperacyjnej metodą scarf.  
 
 
3. WYTRZYMAŁOŚCIOWA ANALIZA NUMERYCZNA 
 

Dla poszczególnych struktur zostały zdefiniowane stałe materiałowe (tab.1) zgodnie 
z literaturą [2]. Połączeniom stawowym nadano własności materiałowe więzadeł (ze względu 
na budowę anatomiczną oraz odgrywaną rolę w przenoszeniu obciążeń). Dla struktur 
kostnych wygenerowano siatkę elementów skończonych czworościennych, a w przypadku 
śrub i podłoża betonowego wykorzystano elementy sześciościenne. Przeprowadzono wstępne 
symulacje celem zbadania wpływu dyskretyzacji. Rozpatrywano schemat obciążenia podczas 
stania swobodnego ze złączonymi stopami, dla człowieka o masie ok. 60 kg. Uwzględniono: 
siłę ciężkości - 300[N], siłę reakcji podłoża -300[N], siłę od ścięgna Achillesa (pochodzącą od 
mięśnia płaszczkowatego) - 150[N]. Model utwierdzono na powierzchniach bloczka kości 
skokowej. Na podłoże betonowe nałożono zerowe przemieszczenie w kierunku osi X i Z. 
Schemat obciążenia i utwierdzenia przedstawia rysunek 1. 



XII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej  s. 8 
 

 
Tabela 1. Wartości stałych materiałowych przyjętych do analiz 

 Kość Połączenie stawowe Powięź podeszwowa Stop Ti-6Al-4V Beton 
E [MPa] 7300 260 350 110000 17000 

ν 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 
 

 
Rys.1. Model stopy po operacji palucha koślawego z zadanymi obciążeniami oraz utwierdzeniami 

 
 

4. WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI 
 

Wyniki analiz numerycznych MES otrzymano w postaci rozkładów: naprężenia 
zredukowanego wg hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego, przemieszczenia całkowitego, 
intensywności odkształcenia. Wykazały one, iż jest możliwość utworzenia modelu 
komputerowego stopy oraz symulacji leczenia operacyjnego palucha koślawego. Potwierdza 
to również charakter rozkładu naprężenia zredukowanego zbliżony do wyników dostępnych 
w danych literaturowych [3]. Z zestawienia pracy układu kostnego po operacji z działaniem 
modelu zdrowej stopy wynika, że wybrana technika leczenia jest skuteczna i nie powinna 
prowadzić do nawrotu deformacji. W celu udoskonalenia modelu należałoby m.in.: 
uwzględnić geometrię tkanek miękkich, zrezygnować z uproszczeń własności materiałów, 
wprowadzić elementy kontaktu. 
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