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1. WSTĘP 
  
 Korygowanie wad anatomicznych w obrębie stopy i stawu skokowego możliwe jest za 
pomocą ortez typu AFO. Jedną z odmian tego typu jest orteza GRAFO, której zadaniem jest 
przywrócenie prawidłowej postawy pomiędzy stopą, a podudziem oraz stworzenie 
odpowiedniego kąta osi trzonu kości piszczelowej. Zastosowanie ortez typu GRAFO 
wspomaga proces leczenia dziecka urodzonego z mózgowym porażeniem dziecięcym lub 
przepukliną oponową rdzeniową [1,2,3]. 
 Wśród najważniejszych wymogów stawianym konstrukcjom ortez jest właściwy rozkład 
działających sił. Zadaniem ortetyka jest stworzenie sztywnego układu w miejscach, w których 
należy wyeliminować ruch pacjenta, z którego wynika wada postawy oraz elastycznego dla 
obszarów, w których wymagana jest praca mięśni kończyny z dysfunkcją [4].  
 Celem prezentowanej analizy numerycznej była ocena wytrzymałości zaproponowanych 
modyfikacji konstrukcji ortezy GRAFO podczas użytkowania w tzw. fazie midstance, czyli 
środkowej fazie podparcia. Możliwość zasymulowania obciążeń występujących 
w rzeczywistym środowisku pozwala na wstępną ocenę sprzętu rehabilitacyjnego bez 
narażania pacjenta na niebezpieczeństwo.  
 
2. ANALIZA NUMERYCZNA 
  
 Zaprojektowano model ortezy GRAFO, a następnie wykonano dwa rodzaje otworów 
w kształcie koła i sześcianu na dwóch powierzchniach. W pierwszej części pionowej, otwory 
zastosowano pomiędzy końcem podpory kości strzałkowej na przejściu do przedniej części 
ortezy w celu zminimalizowania zużycia materiału. Dodatkowym zastosowaniem wypustek 
w przypadku drugiej powierzchni – poziomej (pomiędzy obszarem palców, w którym należy 
zapewnić sztywną konstrukcję, a piętą, która stanowi punkt podparcia) jest zwiększenie 
wentylacji. Zaproponowana modyfikacja postaci konstrukcyjnej ortezy stała się przedmiotem 
analizy weryfikującej wytrzymałość układu. Jednocześnie weryfikacji poddano sztywność 
zaprojektowanych ortez w porównaniu do ortezy bez modyfikacji konstrukcji (rys. 1). 
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Rys. 1. Model ortezy GRAFO z wykonanymi otworami o kształcie: a) okręgu, b) sześcianu 

 
 Analizę modeli 3D ortez GRAFO zasymulowano dla dwóch rodzajów materiałów – 
PLA oraz ABS, które są wykorzystywane w technologii FDM (FFF) szybkiego 
prototypowania (Rapid Prototyping). Ponadto sprawdzono zachowanie konstrukcji z 
polipropylenu, który jest powszechnie stosowanym materiałem w produkcji ortez. 
 W celu przeprowadzenia analizy numerycznej z wykorzystaniem metody elementów 
skończonych w środowisku programu Ansys Workbench 15 dokonano dyskretyzacji modeli 
oraz zdefiniowano warunki brzegowe dla sił działających na ortezę w poszczególnych jej 
częściach [5]. Symulacji dokonano dla obciążeń występujących w środkowej fazie podparcia 
stopy, w której generowane są duże wartości działania sił na ortezę. 

W wyniku przeprowadzonej analizy numerycznej uzyskano wartości przemieszczeń, 
odkształceń oraz naprężeń zredukowanych według hipotezy Hubera - Missesa - Henckiego. 
 
3. PODSUMOWANIE 

 
 Przeprowadzona analiza wykazała, że możliwe jest zastosowanie do produkcji ortez 
typu GRAFO materiałów powszechnie stosowanych w technologii FDM druku 3D.  
Jednocześnie zaproponowane modyfikacje geometrii rozpatrywanej ortezy powodują 
obniżenie jej funkcjonalności w stosunku do ortezy niemodyfikowanej. Reasumując 
uzyskane wyniki można stwierdzić, że zmiana materiału stosowanego do produkcji tego typu 
sprzętu medycznego może przyspieszyć proces ich wykonania przy wykorzystaniu 
technologii szybkiego prototypowania, nie wpływając na ich funkcjonalność. Wprowadzenie 
natomiast otworów w części pionowej ortezy niekorzystnie oddziałuje na jej wytrzymałość. 
Zauważono ponadto brak negatywnych skutków w zastosowaniu otworów na powierzchni 
stopy, których dodatkową zaletą będzie zwiększenie w tym obszarze cyrkulacji powietrza.   
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