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 (dwie linie odstępu, 10 pt) 
Wkładki ortopedyczne z roku na rok stanowią coraz czę ciej stosowany element 

uzupełniający terapie dla osób z chorobami i deformacjami w obrębie ko czyn dolnych, 
szczególnie stóp. Obecnie na rynku dominują wyroby produkowane seryjnie, choć 
perspektywa ostatnich lat pokazuje, że produktami po które coraz czę ciej sięgają pacjenci                                               

są spersonalizowane rozwiązania – indywidualne wkładki ortopedyczne.  
Zjawisko upowszechniania się wyrobów medycznych produkowanych na miarę, 

spowodowane jest coraz silniej zaznaczającą się potrzebą leczenia pacjenta w sposób 
celowany, czyli dokładnie taki, który poprzez indywidualne dopasowanie do potrzeb chorego, 
pozwoli na najszybszą jego rekonwalescencję. Wraz ze wzrostem wiadomo ci pacjentów na 

temat potrzeby profilaktyki i skutecznego leczenia poprzez stosowanie indywidualnych 

wkładek ortopedycznych, ro nie ich oczekiwanie w stosunku do walorów estetycznych jak i 
parametrów technicznych w tym wytrzymało ciowych stosowanych rozwiąza . 

 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badania wytrzymało ci na rozciągania 
wielowarstwowych bloków materiału EVA trzech wiodących producentów, stosowanych w 

procesie wytwarzania indywidualnych wkładek ortopedycznych metodą frezowania CNC.  
 
Statyczną próbę rozciągania przeprowadzono na maszynie wytrzymało ciowej Zwick 1435.                   

Do pomiarów użyto znormalizowanych prostopadło ciennych próbek, które poddano rozciąganiu 
jednoosiowemu, obciążając je ze stałą szybko cią wynoszącą 2 mm/min, zgodnie z normą PN-EN 

ISO 527-2. Otrzymane wyniki zestawiono ze sobą i poddano szczegółowej analizie. Badania 
uzupełniono obserwacją mikroskopową struktury materiału, przeprowadzoną za pomocą 
mikroskopu cyfrowego Keyence VHX-900F. 

Mechanizm zniszczenia próbek różni się w zależno ci od deklarowanej twardo ci pianek 
polimerowych – dla niskich warto ci ShA pianki są bardziej elastyczne i równomiernie 
przeciwdziałają naprężeniom rozciągającym. W piankach o wyższych warto ciach ShA 

rozchodzenie się napręże  jest dużo trudniejsze, koncentruje się ono w miejscu wystąpienia 
defektu krytycznego, a samo zniszczenie po analizie mikroskopowej ma charakter warstwowy 

– co jest związane z metodą wytwarzania i prasowania wielowarstwowych bloków EVA. 
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