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Streszczenie. Konieczność matematycznego zapisu zachowania materiałów 
hipersprężystych pod wpływem odkształcenia, znajduje odzwierciedlenie w bardzo szerokiej 
gamie modeli konstytutywnych wykorzystywanych współcześnie. Szczególne istotne 
informacje dotyczą przewidywania odpowiedzi materiału przy wysokich wartościach 
odkształcenia jakie charakteryzują materiały silikonowe. Obszarem medycznym, który 
wykorzystuje szeroko silikony jest protetyka ortopedyczna i wytwarzanie linerów 

ortopedycznych na potrzeby osadzania protez kończyn dolnych. Ze względu na dokładne 
przyleganie warstwy silikonowej do kikuta linery powodują redukcję tarcia występującego na 
skórze. Dlatego ważnym jest wykorzystanie modelowania problemów wytrzymałościowych 
jako narzędzia inżynierskiego, które umożliwia symulację zachowania materiałów i 
konstrukcji w wybranych warunkach obciążeniowych. Jedną z metod analiz doboru 
parametrów, wykorzystywaną w projektowaniu materiałów, jest statyczna próba rozciągania 
dostarczająca możliwości eksperymentalnego wyznaczenia stałych materiałowych. Dane te 
dają możliwość przewidywania zmian charakterystyki naprężeniowej przy różnych 
poziomach odkształcenia. Może to stanowić miarę oceny komfortu użytkowania wyrobu oraz 
kryterium trwałości ze względu na wielokrotne zakładanie i zdejmowanie linerów 

ortopedycznych.  

W niniejszej pracy na potrzeby rozpoznania możliwości analiz modeli materiałów 
hipersprężystych w odniesieniu do nieliowych materiałów ortopedycznych wykorzystano 
modele: neo-Hookean’a, Mooney’a-Rivlin’a, Ogden’a, Martins’a, Veronda-Wenstman’a oraz 
Yeoh’a. Wykonano analizę wpływu prędkości odkształcenia na wyznaczone stałe wybranych 
modeli hipersprężystych. Modelowanie przeprowadzono dla w trzech etapach, w pierwszym 
dla zakresu odkształcenia 1<λ<2, a uzyskane wyniki wykorzystano zarówno do 

przewidywania zachowania materiału w szerszym zakresie odkształcenia 1<λ<3.6 (etap drugi 

- ekstrapolacja modeli) oraz w trzecim etapie jako wartości startowe do modelowania w 
zakresie 1<λ<3.6. Porównano współczynniki korelacji dopasowania modeli do danych 

eksperymentalnych. 

Analizując przebieg średnich krzywych naprężeniowo-odkształceniowych dla materiału 
silikonowego potwierdza się ich nieliniowy, hipersprężysty charakter w obu analizowanych 

grupach oraz wpływ prędkości rozciągania na charakterystykę naprężeniowo-

odkształceniową. 
 


	Sylwia Łagan, Aneta Liber-kneć

