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Rozk³ad naprê¿eñ wystêpuj¹cych w wêŸle tarcia endoprotezy ca³kowitej

dwuprzedzia³owej stawu kolanowego

Streszczenie. W pracy dokonano analizy rozk³adu naprê¿eñ wystêpuj¹cych w wêŸle tarcia endoprotez dwuprze-
dzia³owych (dwuk³ykciowych) stawu kolanowego. Analiza ta zosta³a przeprowadzona za pomoc¹ obliczeñ nume-
rycznych. Zastosowanie metody elementów skoñczonych, pozwala na obliczenie i przedstawienie rozk³adu naprê-
¿eñ w poszczególnych elementach modelu obliczeniowego.

DISTRIBUTION OF STRESS OCCURRING IN FRICTION NODE OF BI-CONDYLAR TOTAL KNEE
ENDOPROSTHESIS
Summary. The paper presents the numerical analysis of stress occurring in the friction node of bi-condylar knee
endoprostheses. The Finite Elements Method allows to calculate and present the stress distribution in all elements of
the computing model.

1. CEL PRACY

Celem niniejszej pracy jest analiza stanu naprê¿eñ
wystêpuj¹cych na powierzchni styku metalowych p³óz
wspó³pracuj¹cych z p³ask¹ wk³adk¹ polietylenow¹
w dwuk³ykciowej endoprotezie ca³kowitej stawu kolano-
wego. Analiza ta ma na celu znalezienie optymalnego
kszta³tu p³óz, aby rozk³ad naprê¿eñ na powierzchni
wk³adki by³ jak najbardziej korzystny. Podczas tworzenia
modelu nale¿y pamiêtaæ, aby model spe³nia³ kryteria bio-
mechaniki ruchu w zaimplantowanym stawie.

Znalezienie odpowiedniego kszta³tu p³ozy przy tak
rygorystycznych kryteriach jest rzecz¹ bardzo trudn¹.
Zastosowanie odpowiednich metod obliczeniowych ta-
kich jak metoda elementów skoñczonych umo¿liwia
szybkie zobrazowanie mapy naprê¿eñ dla ka¿dego wa-
riantu obliczeniowego. W przedstawionym uproszczo-
nym modelu pominiêto wp³yw tarcia wystêpuj¹cego

pomiêdzy wspó³pracuj¹cymi powierzchniami elemen-
tów endoprotezy, gdy¿ za kluczowe w tym przypadku
uznano okreœlenie wartoœci naprê¿eñ kontaktowych
panuj¹cych w obszarze wêz³a tarcia endoprotezy.

2. ANALIZA STANU NAPRÊ¯ENIAW UK£ADZIE
„P£OZA – P£ASKAWK£ADKA” DLA ENDO-
PROTEZY DWUK£YKCIOWEJ FIRMYW.LINK

Obliczenia przeprowadzono dla endoprotezy ca³ko-
witej, dwuk³ykciowej. Wyznaczono przede wszystkim
naprê¿enie zredukowane oraz naprê¿enia kontaktowe
wystêpuj¹ce w poszczególnych typach wk³adek poliety-
lenowych. Polietylen UHMWPE, jest najs³abszym ogni-
wem ³añcucha kinematycznego endoprotezy, st¹d ko-
niecznoœæ wyznaczenia rozk³adów naprê¿eñ zredukowa-
nych w³aœnie dla wk³adek.

3. KSZTA£T POWIERZCHNI STYKU ELEMENTÓW
ENDOPROTEZ DWUPRZEDZIA£OWYCH

STAWU KOLANOWEGO

Mo¿emy wyró¿niæ cztery typy endoprotez dwuprze-
dzia³owych stawu kolanowego w zale¿noœci od sposobu
ukszta³towania wk³adki polietylenowej (Rys. 1).

O trwa³oœci ca³ej endoprotezy w du¿ej mierze decy-
duj¹ w³asnoœci mechaniczne i tribologiczne najmniej
wytrzyma³ego elementu tj. wk³adki polietylenowej.

4. DWUK£YKCIOWA ENDOPROTEZA
STAWU KOLANOWEGO FIRMYW.LINK

Przyk³adem dwuk³ykciowej endoprotezy stawu kola-
nowego jest produkt firmy W.Link przedstawiony na ry-
sunku 2. Czêœæ udowa odwzorowuje kszta³t k³ykci koœci
udowej. Mocowanie czêœci udowej nastêpuje za pomoc¹
dwóch ko³ków maj¹cych na celu precyzyjne umiejscowie-
nie jej w koœci.

Materia³ami stosowanymi w tego typu endoprote-
zach s¹:
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Rys. 1. Kszta³ty powierzchni styku elementów endoprotez stawu kola-

nowego: a) styk powierzchniowy, b) styk punktowy, c) styk liniowy,

d) styk quasi-liniowy [1,2,3]



– stop CoCrMo – czêœæ udowa i piszczelowa,
– polietylen UHMWPE – wk³adka.
Jest to najczêœciej u¿ywana para materia³ów, która jest

stosowana w produkcji endoprotez stawu kolanowego.

5. MODEL NUMERYCZNY ENDOPROTEZY
STAWU KOLANOWEGO

Projektowanie uproszczonego modelu numeryczne-
go endoprotezy nale¿y zacz¹æ od narysowania geometrii
endoprotezy w taki sposób, aby odwzorowywa³a ona
w jak najwierniejszy sposób kszta³t oraz anatomiczny
zakres k¹towy ruchów wystêpuj¹cych w stawie kolano-
wym.

5.1. Za³o¿enia przyjête do obliczeñ numerycznych

Naprê¿enia kontaktowe wystêpuj¹ pomiêdzy dwoma
cia³ami wzajemnie stykaj¹cymi siê za pomoc¹ si³y. Maj¹
one miejsce na okreœlonym obszarze zetkniêcia siê cia³
i osi¹gaj¹ doœæ du¿e wartoœci nawet przy ma³ej sile do-
cisku.

Za³o¿enia teoretyczne dotycz¹ce naprê¿eñ stykowych
w „teorii Hertza” zosta³y przyjête w nastêpuj¹cej formie:
— Cia³a stykaj¹ce siê ze sob¹ wykonane s¹ z jednorodne-

go izotopowego materia³u i podlegaj¹ prawu Hoo-
ke’a.

— Powierzchnie s¹ ograniczone w obszarze styku cia³a
za pomoc¹ g³adkich powierzchni o regularnej krzy-
wiŸnie.

— Pole powierzchni styku cia³a jest ma³e w porównaniu
do powierzchni cia³ stykaj¹cych siê.

5.2. Model numeryczny endoprotezy dwuk³ykciowej

Model numeryczny jest modelem uproszczonym
(Rys. 3) w stosunku do endoprotezy firmy W.LINK, lecz
geometria p³óz zosta³a zachowana zgodnie z oryginalny-
mi wymiarami. W ten sposób zachowany jest ogólny
kszta³t endoprotezy i mo¿na w znacznym stopniu od-
wzorowaæ rozk³ad naprê¿eñ na powierzchni wk³adki
endoprotezy stawu kolanowego.

Wk³adka polietylenowa p³aska zastosowana w tym
modelu (Rys. 4) ma kszta³t dostosowany do kszta³tu ana-
tomicznego koœci piszczelowej.

G³ównym celem obliczeñ jest wyznaczenie rozk³adu
naprê¿eñ na powierzchni wk³adki polietylenowej i tu¿
pod jej powierzchni¹, przy zastosowaniu ró¿nych wa-
riantów geometrycznych obu elementów. Analizie zosta-
n¹ poddane wk³adki polietylenowe w trzech wariantach
wysokoœci tj. 8, 13 i 22 mm, a w przypadku p³óz bêdzie to
promieñ poprzecznego przekroju wynosz¹cy odpowied-
nio: 17, 26 i 35 mm.

Na rysunku 5 zosta³a przedstawiona geometria p³óz
rozpatrywanej endoprotezy stawu kolanowego. Wymia-
ry geometryczne sta³e to:

L = 50 mm, L1 = 13 mm, L2 = 16 mm, H3 = 5 mm
Promienie r1 i r2 s¹ identyczne i wynosz¹ po 14 mm
Obliczenia przeprowadzono dla trzech rozmiarów

promieni poprzecznego przekroju p³óz: R1= 17 mm, R2 =
26 mm, R3 = 35 mm. Wymiary wk³adki polietylenowej
przedstawiono na rysunku 6.

Wymiary wk³adki polietylenowej przyjêtej do analizy
s¹ nastêpuj¹ce:

A = 54 mm, B = 30 mm, C = 18 mm, r3 = 9 mm
Wymiarem najbardziej istotnym bêdzie wysokoœæ

wk³adki oznaczona liter¹ G.
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Rys. 2. Dwuk³ykciowa endoproteza stawu kolanowego firmy W.LINK

[7]

Rys. 4. Uproszczony model wk³adki polietylenowej

Rys. 3. Uproszczony model p³ozy stosowany w obliczeniach



G1 = 8 mm, G2 = 13 mm, G3 = 22 mm
Przeprowadzono obliczenia numeryczne dla 9 wa-

riantów obliczeniowych wykorzystuj¹c przy tym trzy
gruboœci wk³adek polietylenowych wspó³pracuj¹cych
z trzema ró¿nymi geometrycznie rodzajami p³óz. Ka¿da
para bêdzie obci¹¿ona si³¹ o wartoœci F1 = 1500 N. W tabe-
li 1 przedstawiono warianty obliczeniowe wraz z ozna-
czeniami poszczególnych modeli.

Tabela 1. Warianty obliczeniowe modeli analizowanych w
pracy

Si³a F1=1500 N

P³oza R1 P³oza R2 P³oza R3

Wk³adka G1 GR111 GR112 GR113

Wk³adka G2 GR121 GR122 GR123

Wk³adka G3 GR131 GR132 GR133

Symulacje dla tych przypadków obci¹¿eñ przeprowa-
dzono przy nastêpuj¹cych, przyjêtych w³asnoœciach fi-
zycznych materia³ów, zamieszczonych w tabeli 2.

Tabela 2. W³asnoœci mechaniczne oraz ciê¿ar w³aœciwy mate-
ria³ów endoprotez [4]

Modu³ Younga
E [MPa]

Wspó³czynnik
Poisson’a n

Ciê¿ar w³aœciwy
r [kg/m3]

CoCrMo 2,1·105 0,29 8300

UHMWPE 1000 0,4 960

6. WYNIKI OBLICZEÑ NUMERYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH ZA POMOC¥METODY
ELEMENTÓW SKOÑCZONYCHW PROGRAMIE

ADINA SYSTEM 8.6.

Przeprowadzone obliczenia wskazuj¹ wyraŸnie na
wystêpowanie koncentracji naprê¿eñ w endoprotezie we
wk³adce polietylenowej, tu¿ pod powierzchni¹ styku obu
elementów z wyraŸnie widocznym obszarem najwy¿-
szych naprê¿eñ pod powierzchni¹ wk³adki. Przyk³adowe
wyniki obliczeñ numerycznych przedstawiono na rysun-
kach 7 i 8.
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Rys. 6. Geometria i wymiary wk³adki polietylenowej

Rys. 5. Geometria p³ozy endoprotezy stawu kolanowego. Widok z boku

Rys. 8. Model GR113 – rozk³ad naprê¿eñ zredukowanych na powierz-

chni wk³adki

Rys. 7. Model GR111 – rozk³ad naprê¿eñ zredukowanych na powierz-

chni wk³adki polietylenowej



7. WNIOSKI

1. Kluczowa kwesti¹ podobnie jak w przypadku endo-
protez czêœciowych jest geometria styku obu elemen-
tów endoprotezy oraz wartoœæ promienia poprzecz-
nego przekroju p³ozy, który optymalnie dobrany
mo¿e wp³yn¹æ na obni¿enie generowanych we
wk³adce wartoœci naprê¿eñ.

2. P³oza endoprotezy stawu kolanowego o najwiêkszym
rozpatrywanym w pracy promieniu poprzecznego
przekroju o wartoœci 35 mm zapewnia optymalny
i najkorzystniejszy pod wzglêdem wartoœci rozk³ad
naprê¿eñ kontaktowych we wk³adce polietylenowej.
Niestety taka geometria uk³adu „p³ozy – wk³adka”
powoduje nieco ograniczon¹ w stosunku do natural-
nego stawu ruchomoœæ kolana po implantacji.

3. Wysokoœæ wk³adki polietylenowej ma nieznaczny
wp³yw na wartoœæ generowanych we wk³adkach
naprê¿eñ oraz charakter ich rozk³adu.

4. We wszystkich rozpatrywanych wariantach oblicze-
niowych generowane przez p³ozy wartoœci naprê¿eñ
nie przekroczy³y granicy plastycznoœci polietylenu
UHMW, a dominuj¹cy charakter maj¹ w tym przy-
padku procesy zu¿ycia tribologicznego.

5. Obliczenia numeryczne maj¹ za zadanie okreœliæ
wstêpnie optymaln¹ geometriê wêz³a tarcia endopro-
tezy stawu kolanowego. W celu zaprojektowania
optymalnej konstrukcji endoprotezy stawu kolano-
wego nale¿y obliczenia numeryczne uzupe³niæ o ba-
dania doœwiadczalne prototypu endoprotezy prze-
prowadzone na symulatorze stawu kolanowego.
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