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1. WSTĘP 

 
 Zaopatrzenie ortopedyczne to wszystkie działania mające na celu uzupełnienie 

ubytków strukturalnych i funkcjonalnych narządu ruchu człowieka przy pomocy 

przedmiotów ortopedycznych [1][3]. Własności materiałowe polipropylenu, stosowanego do 

wytwarzania ortez zostały określone z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej w 

statycznej próbie rozciągania. [2][4][5]. 

 Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu obróbki termicznej na własności 

polipropylenu, stosowanego do wytwarzania ortez. Badania zostały ukierunkowane na 

identyfikacje własności materiałowych polipropylenu, gdyż podczas dłuższego czasu 

użytkowania ortezy materiał ulega osłabieniu i pękaniu w miejscach, w których orteza, 

powinna podtrzymywać odpowiednią korekcję. 
 

2. METODYKA BADAWCZA 

 
 Badania doświadczalne zostały przeprowadzone w laboratorium Badań Wytrzymałości 

Materiałów Katedry Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki 

Śląskiej na maszynie wytrzymałościowej MTS CRITERION. Materiałem badawczym były 

próbki z polipropylenu przygotowane zgodnie z obowiązującą normą PN-81/C-89034 (rys.1) 

[4]. 

 
Rys. 1 Przykładowa próbka 
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 Podczas badań przeprowadzona została statyczna próba rozciągania z prędkość 
30 [mm/min] [5]. Przebadanych zostało 5 próbek z polipropylenu przed obróbka termiczną 
oraz 5 próbek po obróbce termicznej. 

 
 

3. WYNIKI / WNIOSKI 

 

 Na podstawie otrzymanych wyników badań doświadczalnych wyznaczono wartość 
wytrzymałości na rozciąganie oraz moduł Younga [5]. Uśrednione wyniki dla dwóch 

rodzajów próbek przedstawiono w tabeli 1. 
Tab.1 Wyniki próby  

 Próbki przed obróbką termiczną Próbki po obróbce termicznej 

Moduł Younga [GPa] 2,664 2,361 

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 35,783 35,594 

  

 Na wykresie poniżej została przedstawiona przykładowa charakterystyka naprężenie-

odkształcenie (rys. 2). 

 
Rys. 2 Charakterystyka naprężenie-odkształcenie dla wybranej próbki 

 

 Uzyskane wyniki badań doświadczalnych dowodzą, że obróbka termiczna ma wpływ 

na zmianę własności materiałowych polipropylenu. Proces nagrzewania zmniejsza wartość 
modułu Younga. Obniżenie wartości tego parametru może wpłynąć na zmniejszenie 

sprężystości materiału. Obróbka termiczna wpływa również na obniżenie wytrzymałości na 

rozciąganie (tab.1). 

 Uzyskane wyniki badań zostaną wykorzystane na etapie modelowania oraz symulacji 

numerycznych mających na celu określenie wpływu zmiany tych parametrów na rozkład 

naprężeń i odkształceń w ortezie. 
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