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1. WSTĘP 

 
W niniejszej pracy autorzy prezentują zastosowaną metodologię, przyjęte parametry 

i uzyskane wyniki dla numerycznej analizy metodą elementów skończonych procesu zaciskania 
i dekompresji stentu naczyniowego przy użyciu niepodatnego balonika w miejscu 
patologicznego zwężenia tętnicy wieńcowej. W pracy autorzy skupiają się na opisie 
zastosowanej metodologii ze szczególnym uwzględnieniem minimalizmu wprowadzonych 
uproszczeń, tj.: operowanie pełną ścieżką obciążenia (zaciskanie i dekompresja w ramach 
jeden analizy), trójwymiarowa, niesymetryczna geometria układu, wysoce nieliniowe modele 
materiałowe (model hiperelastyczny, model umocnienia kinematycznego w zakresie 
plastycznym, model struktury porowatej), zaawansowane metody kontaktowe (z uwagi na 
relatywnie dużą różnicę w sztywności ciał). Zastosowanie wysoce ściśliwego modelu ciała 
porowatego do opisu zachowania tkanki miażdżycowej uważa się za najbardziej oryginalny 
element niniejszej pracy. Przedstawione wyniki pozwalają na lepsze zrozumienie zjawisk 
zachodzących w czasie kompresji oraz implementacji stentów naczyniowych.  

 
2. METODOLOGIA  

 
2.1. Balonik angioplastyczny 

 
Model balonika niepodatnego (ang. non- compliant) w postaci wstępnie skompresowanej 

składał się z 207 000 czterowęzłowych pełnocałkowalnych elementów powłokowych 
o zdefiniowanej grubości 0.02 [mm]. Wymiary geometryczne balonika: długość 15 [mm], 
średnica robocza 3 [mm]. Model materiałowy balonika bazował na teorii sprężystości Hooke’a 
z parametrami materiałowymi odpowiadającymi materiałowi Nylon® [1].  

 
2.2. Stent naczyniowy 

 
Model stentu cylindrycznego o długości 8 [mm] zbudowanego z 13 powtarzalnych 

segmentów składał się z 327 520 ośmiowęzłowych elementów bryłowych o jednym punkcie 
całkowania. Model konstytutywny stentu uwzględniał zjawisko uplastycznienia 
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i kinematycznego umocnienia materiału. Zastosowane dane materiałowe odpowiadały stali 
316LVM. 

 
2.3. Fragment tętnicy wieńcowej 

 
Model geometryczny fragmentu tętnicy wieńcowej o długości 15 [mm] zawierającej miejsce 

patologicznego zwężenia zdyskretyzowany został przy pomocy 349 592 ośmiowęzłowych 
elementów bryłowych. Ściany naczynia opisane zostały sześcioparametrycznym modelem 
hiperelastycznym bazującym na energii odkształcenia [2], natomiast tkanka miażdżycowa 
opisana została w nowatorski sposób przy pomocy izotropowego, wysoce ściśliwego materiału 
o strukturze porowatej (wysoce niejednorodnej).  
 
3. WYNIKI 

 
Postać deformacji układu w dwóch kluczowych etapach procesu implementacji stentu 

naczyniowego przedstawiono na rys. 1.  
 

 
Rysunek 1. Postać deformacji układu w chwili przed przyłożeniem ciśnienia roboczego (stent zaciśnięty na 

baloniku) oraz w chwili po zastosowaniu ciśnienia roboczego oraz jego zwolnieniu 
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