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1. WSTĘP 
 

Rozwój techniki oraz coraz większa liczba osób po amputacji kończyny dolnej 
spowodowały pojawienie się na rynku różnorodnych typów lejów protezowych.  Zły kształt 
leja powoduje nieprawidłowy rozkład nacisków sił działających od kikuta. Konsekwencją 
tego są otarcia, rany a przede wszystkim ból. W pracy poruszono problematykę związaną z 
projektowaniem lejów oraz zależność naprężeń od kształtów leja, a także od materiałów z 
jakich są one wykonywane. 
 
 
2. OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 
 

Badania składały się z kliku etapów. Pierwszym z nich było generowanie modelu 
numerycznego leja protezowego. Za pomocą nowoczesnej techniki skanowania laserowego 
(skaner światła białego Artec EVA) oraz programu Geomagic Studio odtworzono model 
numeryczny obiektu rzeczywistego. Podjęto próbę analizy dwóch typów lejów protezowych: 
KBM (niem. Kondylen Bettung Müster) oraz PTS (franc. Prothése Tibiale Supracondyliènne). 
Rozróżniono je również ze względu na metodę wytwarzania oraz materiał z jakiego zostały 
one wykonane. Wykorzystane leje to leje podudzia stosowane po amputacji kończyny dolnej. 
Różnią się przede wszystkim sposobem zawieszenia na kikucie kończyny dolnej. Odmienny 
typ zawieszenia wpływa na rozkład nacisków pochodzących od kikuta.  

Kolejnym etapem były badania doświadczalne celem uzyskania stałych materiałowych 
wykorzystanych w obliczeniach numerycznych. W związku z tym przeprowadzono statyczną 
próbę rozciągania i zginania próbek materiałów, z jakich wytwarza się współczesne leje. 
Przebadano cztery różne typy materiałów: materiał stosowany w tradycyjnej metodzie 
wytwarzania lejów (laminat z żywicy epoksydowej oraz włókien szklanych) oraz trzy 
materiały stosowane w metodzie drukowania 3D lejów protezowych (Ultrat, ABS oraz ABS 
gorszej jakości). Następnie po numerycznej analizie wytrzymałościowej w oparciu o 
wyznaczone przemieszczenia, a także naprężenia dokonano porównania lejów protezowych.  
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3. WYNIKI ANALIZY 
 

Wyniki analizy numerycznej analizy wytrzymałościowej przeprowadzonej w programie 
Solid Works przedstawia tabela 2. Wybrany przykład modelu numerycznego prezentuje 
rysunek 2.1. 

 
Tabela 2. Wyniki maksymalnych wartości analiz dla poszczególnych typów lejów protezowych 

Rodzaj leja Przemieszczenie 
·10-1 [mm] 

Odkształcenie  
·10-4 [-] 

 

Naprężenie 
[MPa] 

PTS (drukowany 3D) 0,09 0,16 0,096 
PTS (tradycyjny) 0,22 0,47 0,115 
KBM (tradycyjny) 0,04 0,06 0,007 
 

 

Rys. 2.1. Widok siatki elementów skończonych oraz naprężeń zredukowanych wg hipotezy H-M-H 
występujących w leju KBM 

 
4. WNIOSKI 
 

Dla leja o typie budowy KBM rozkład ciśnienia jest równomiernie rozłożony, co 
przełożyło się na niską wartość maksymalnego naprężenia zredukowanego. Lej o typie 
budowy KBM uzyskał niższe wartości odkształceń oraz naprężeń zredukowanych (około 85% 
niższe odkształcenia i naprężenia niż w leju PTS wyprodukowanego tą samą metodą i z tego 
samego materiału). Również przemieszczenia w tym leju były najniższe ze wszystkich trzech 
lejów. Jednak w leju KBM pojawiły się powierzchnie wrażliwe na nacisk, co może być 
spowodowane wydłużeniem zewnętrznej powierzchni bocznej (powierzchnia została 
wydłużona w celu poprawy stabilności leja podczas chodzenia dla konkretnego pacjenta).  
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