
 

49 

 

 

XIV KONFERENCJA NAUKOWA 

„MAJÓWKA MŁODYCH BIOMECHANIKÓW” 
IM. PROF. DAGMARY TEJSZERSKIEJ 

19-21.05.2017 

 
 

 

 

WPŁYW TYPU I KONFIGURACJI WSZCZEPÓW NA WARTOŚCI SIŁ 
W PR TACH DYSTRAKCYJNYCH 

 

 

BARTOSZ MARTYNIUK
1
, PIOTR MORASIEWICZ

2
, JAROSŁAW FILIPIAK

1
  

 

1: Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów, Wydział Mechaniczny, Politechnika 

Wrocławska 

2: Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
 

e-mail: bartosz.martyniuk@pwr.edu.pl, jaroslaw.filipak@pwr.edu.pl  

 

 

  Streszczenie, Wst p: Metoda Ilizarowa jest powszechnie wykorzystywana do leczenia 

złamań, korekcji oraz wydłużania kości. W procesie wydłużania lekarze stosują różne 
konfiguracje budowy aparatu Ilizarowa dostosowane do uzyskania zamierzonych efektów 

leczenia. Nie są one analizowane pod kątem stanu obciążeń elementów nośnych. W pracy 

sprawdzono wpływ rodzajów wszczepów (drutów Kirschnera i wskrętów Schanza) na 
wartości sił występujące w prętach dystrakcyjnych. 
 

  Metoda: W badaniach wykorzystano aparat Ilizarowa do wydłużania kości udowej o 
typowej konfiguracji stosowanej przez lekarzy z Katedry Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na środkowym pierścieniu badano trzy 

konfiguracje wszczepów: i) dwa druty Kirschera, ii) drut Kirschnera i wkręt Schanza, iii) 
tylko wskręt Schanza. Siły mierzono w trzech prętach dystrakcyjnych za pomocą 
tensometrycznych przetworników siły w układzie pełnego mostka Weatstona. Model kości 
udowej został wykonany na drukarce 3D w technologii FDM. Zastosowano wypełnienie 
modelu 50% oraz grubość ścianek 3mm. Układ zamocowano na maszynie wytrzymałościowej 
i obciążano głowę kości udowej 10 cyklami o amplitudzie 5 mm i częstotliwości 0,5 Hz. 

Pomiary wykonywano dla każdej konfiguracji dla dwóch odległości między odłamami: 9,6 
mm – odpowiadającej początkowej fazie wydłużania oraz 49,6 mm – odpowiadającej 
końcowej fazie wydłużania.  
 

  Wyniki: Na podstawie danych z czujników otrzymano wartości sił w prętach 
dystrakcyjnych oraz zmierzono przemieszczenie odłamów kostnych dla każdej z 
analizowanych konfiguracji. Dla każdego pomiaru została wyznaczona sztywność aparatu 
Ilizarowa. Z uzyskanych wyników zauważono nierównomierny rozkład sił w prętach 

dystansowych. W niektórych konfiguracjach siła w jednym pręcie była ponad czterokrotnie 

większa niż w pozostałych prętach. Jest to zjawisko niepożądane, które może wpływać 
negatywnie na proces leczenia. 
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