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Streszczenie 

Przedmiotem artykułu jest analiza numeryczna zła-

mania kości piszczelowej leczonej przy pomocy ela-

stycznego stabilizatora zewnętrznego. Podstawowym 

celem jest zbadanie wpływu sztywności stabilizatora 

na rozkład odkształceń/naprężeń w obszarze kostniny, 

oraz identyfikacja obszarów charakteryzujących się 

stanem mechanicznym sprzyjającym osyfikacji na 

poszczególnych etapach leczenia.

W modelu numerycznym zaimplementowano 

trójwymiarowy model kości piszczelowej oraz model 

rzeczywistej konstrukcji stabilizatora. Wykonano serie 

symulacji dla kolejnych konfiguracji tkanek w kostni-

nie przy różnych wartościach sztywności stabilizacji. 

Obliczenia te prowadzą do wniosku, że: (i) w począt-

kowym okresie leczenia środowisko mechaniczne 

sprzyjające osyfikacji istnieje w obszarach kostniny 

odległych od szczeliny złamania, oraz że (ii) kluczo-

wym dla ostatecznego wyniku leczenia jest okres tuż 

przed połączeniem odłamów kostnych, kiedy jedynie 

cienka warstwa kostniny pozostaje niezmineralizowa-

na. Na tym etapie zbyt podatny stabilizator może nie 

zapewnić środowiska mechanicznego sprzyjającego 

powstawaniu tkanki kostnej.

Słowa kluczowe: leczenie złamań kości, stabilizacja 

zewnętrzna, modelowanie i analiza numeryczna

[Inżynieria Biomateriałów, 74, (2008), 27-34]

Wprowadzenie

Zapewnienie właściwego środowiska mechanicznego w 

trakcie leczenia złamań kości długich jest niezbędnym czyn-

nikiem warunkującym pozytywny efekt leczenia. Piśmienni-

ctwo dotyczące tego tematu jest bogate, i wiele rozwiązań 

konstrukcyjnych stabilizacji było proponowanych. Szeroki 

przegląd tych konstrukcji można znaleźć w pracy [6].

Ostatnio prowadzone są prace nad stymulacją mecha-

niczną postępu zrostu kostnego poprzez zastosowanie ela-

stycznej stabilizacji zewnętrznej pozwalającej na wzajemne 

mikroprzemieszczenia odłamów kostnych pod wpływem 

normalnej, dziennej aktywności. Metoda ta jest też nazywa-

na „dynamizacją stabilizacji”. Rodzaj i sztywność systemu 

stabilizacji muszą być starannie dobrane, gdyż zbyt sztywny 

stabilizator może zbytnio ograniczyć stymulujące deformacje 
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Abstract

The paper deals with the numerical modeling and 

simulations of bone fracture treated with external 

fixator. The aim of the research is to investigate the 

influence of the stiffness of the fixator on the stress-

strain distribution in the fracture callus and identify the 

zones with mechanical state promoting ossification at 

subsequent stages of healing. A realistic, 3-D model 

of bone is implemented, and existing construction of 

fixator is modeled. Series of simulations for subse-

quent callus configurations and with different stiffness 

of fixator allows to conclude that the initial stage of 

healing the mechanical environment promoting the 

ossification occurs only in peripheral zones of callus, 

and crucial for successful healing is the stage just 

before bridging, when only thin layer of tissue remains 

unossified. Too compliant fixator at this stage may not 

assure proper mechanical conditions for ossification 

resulting in unsuccessful fracture treatment.

Keywords: fracture healing, external stabilization, 

numerical modeling and analysis

[Engineering of Biomaterials, 74, (2008), 27-34]

Introduction

A proper mechanical environment during fracture healing 

is crucial for successful fracture treatment. The literature 

on this topic is extent, and a number of fixation solutions 

aiming to assure suitable mechanical conditions have been 

proposed, for review see [6].

Recent idea on mechanical enhancement of fracture 

healing is to stimulate mechanically healing process by ap-

plication of flexible external fixators. Such stabilization allows 

for relative micromovement of bone fragments and in this 

way for generation of variable stress/strain state promoting 

the healing under a daily activity. Sometimes this method 

is called “dynamization of fixation”.

The kind and stiffness of the stabilization device have to 

be chosen carefully, as too stiff stabilization results in lim-

ited mechanical stimulation, while a very compliant device 

implies excessive strains/stresses leading to delayed, or 

even unsuccessful treatment. Let us underline, that terms 

“stiff” and “compliant” are relative, and depend on individual 



28 obszaru zrostu, natomiast zbyt podatny może pozwolić na 

zbyt duże odkształcenia/naprężenia opóźniające leczenie. 

Należy podkreślić, że terminy sztywny i podatny system 

stabilizacji są względne, i zależą od indywidualnych cech 

pacjenta, takich jak rozmiar i jakość tkanki kostnej, ilość  

i własności tkanek miękkich, jak również od typu leczonego 

złamania.

Podstawowym celem naszego projektu jest opracowa-

nie systemu stabilizacji pozwalającego na kontrolowanie 

środowiska mechanicznego w obszarze zrostu poprzez 

odpowiednie dostosowanie sztywności systemy stabiliza-

cji. Jednym z elementów tego projektu musi być analiza 

zjawisk mechanicznych w obszarze kostniny związanych  

z mikroruchami odłamów kostnych. W tym artykule przed-

stawione są wyniki badań dotyczących analizy numerycznej 

rozkładu odkształceń i naprężeń w kolejnych etapach pro-

cesu leczenia, oraz analiza wpływu sztywności stabilizatora 

na te rozkłady. Obliczenia wykonano przy użyciu model 

numerycznego obejmującego trójwymiarowy model trzonu 

kości piszczelowej opracowany na podstawie istniejącego 

modelu geometrycznego [1], oraz modelu numerycznego 

prototypowej konstrukcji stabilizatora opracowanego w Ka-

tedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyniki badań pozwalają na lepsze zrozumienie sekwencji 

zjawisk towarzyszących procesowi gojenia złamania kości, 

i mogą uzasadnić od strony biomechanicznej wskazania do 

właściwego doboru sztywności stabilizacji.

Materiały i metody

Badanie wpływu sztywności system stabilizacji na rozkład 

naprężeń/odkształceń w obszarze kostniny złamania zostało 

przeprowadzone przy wykorzystaniu Metody Elementów 

Skończonych (MES). Został opracowany trójwymiarowy 

model numeryczny obejmujący fragment trzonu kości 

piszczelowej (ze złamaniem), tkanki kostniny otaczające 

szczelinę złamania, oraz stabilizator, RYS. 1. Geometria 

trzonu kości piszczelowej została zaadoptowana z modelu 

kompozytowego kości piszczelowej do testów mechanicz-

nych wytwarzanego przez Pacific Research Laboratories, 

Inc. [1]. Oś z układu współrzędnych modelu jest zgodna  

z kierunkiem wzdłużnym kości, natomiast oś układu współ-

rzędnych modelu jest zgodna z kierunkiem wzdłużnym 

kości, natomiast oś y modelu jest obrócona o ok. 40° od 

płaszczyzny czołowej kości, i jest położona w osi symetrii 

stabilizatora.

Obszar szczeliny złamania, obszar kostniny wewnętrznej 

i zewnętrznej, a także obszar kości przylegający do kostniny 

jest modelowany przy pomocy 8-węzłowych elementów 

bryłowych. Natomiast okostna, jak również kość korowa  

w obszarach odległych od kostniny oraz płytki stabilizatora są 

dyskretyzowane przy pomocy elementów powłokowych. Do 

modelowania śrub kostnych użyto elementów belkowych [2]. 

   Geometrię kostniny wyznaczono w oparciu o pomiary 

kliniczne [5]. Jej obszar został podzielony na szereg obwo-

dowych stref, oraz zostało zdefiniowanych 6 konfiguracji róż-

niących się własnościami materiałowymi przypisanymi po-

szczególnym strefom. Konfiguracje te reprezentują kolejne 

etapy procesu gojenia złamania, RYS. 3, pierwszy diagram. 

Rodzaje tkanek, oraz ich własności materiałowe przyjęto w 

oparciu o [5]. W modelu uwzględniono początkową tkankę 

łączną (initial connective tissue: IOC), miękką kostninę (soft 

callus: SOC), kostninę średniotwardą (intermediate hard 

callus MSC), twardą kostninę (hard callus: SC), kość korową 

(cortical bone: C) oraz okostną (fascia: F). Początkowa tkan-

ka łączna jest modelowana jako materiał (nieliniowy) Mo-

oneya-Rivilina, jako że jest poddana dużym deformacjom.  

features (bone size, bone quality, soft tissues amount and 

quality), as well as on the type of bone fracture.

The main objective of our project is to propose the fixation 

system enabling for the control of mechanical environment 

by the fixation stiffness adjustment. The system aims to 

profiting of dynamization of stabilization, therefore we need 

to investigate deeply the phenomena associated with micro-

movements in fracture region. The research presented here 

analyses numerically stress and strain distribution during 

subsequent phases of fracture healing and correlates them 

with the stiffness of external fixator. A 3-dimensional analysis 

is performed. The geometry of bone has been adopted from 

the existing geometrical bone model [1], and the model of 

fixator follows prototype construction developed at the Medi-

cal University of Warsaw, Department of Orthopaedics and 

Traumatology of the Locomotor System.

Results of the analysis provide insight for understanding 

the sequence of fracture healing process and can biome-

chanically justified indication for proper adjustment of the 

stiffness of elastic external stabilization device.

Materials and methods

The Finite Element Method (FEM) have been used to 

investigate the influence of stiffness of stabilization on 

stresses/strains in the fracture callus. A three-dimensional 

finite element model of stabilized fractured tibia has been 

created, see FIG. 1. The model is composed of fractured 

bone, the endosteal and periosteal callus, fascia enveloped 

callus, and also of the stabilization device. The geometry 

of bone has been adopted from the composite bone for 

mechanical testing manufactured by Pacific Research 

Laboratories, Inc. [1]. The z-axis of the coordinate system 

of the model indicates the longitudinal direction of the bone,  

y-axis is rotated by about 40° from the anterior-posterior 

bone plane, and is located in the symmetry plane of the 

fixator.

The area of periosteal as well as endosteal callus, and 

also the bone neighboring callus as well as fracture gap zone 

are modelled using 8 node brick elements, while the fascia, 

the cortical bone distal from the callus and fixator plates are 

discretized using shell elements. For bone screws 2-node 

beam elements are used [2].

The geometry of callus is based on clinical measurements 

[5]. Its area has been divided into several circumferential 

zones, and in each simulation different material properties 

have been assigned to these zones, modeling subse-

quent stages of fracture healing, see FIG. 3, first diagram.  

RYS. 1. Model MES strefy złamania leczonej stabiliza-

torem zewnętrznym.

FIG. 1. Directions Finite Element model of stabilized 

fracture zone.



29

Dla pozostałych tkanek modelowanie przy 

pomocy materiału liniowo-sprężystego okazało 

się wystarczająco adekwatne. Wartości stałych 

materiałowych przyjęto w oparciu o dane z pracy 

[5], i są zamieszczone w TABELI 1.

Jak to zostało wcześniej wspomniane, 

w obliczeniach uwzględniono 6 konfiguracji 

tkanek w obszarze kostniny odpowiadających 

kolejnym etapom procesu gojenia (RYS. 2). 

W pierwszej konfiguracji cały obszar kostniny, 

zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, oraz 

obszar szczeliny złamania są wypełnione po-

czątkową tkanką łączną (ICT). Ta konfiguracja 

odpowiada etapowi gojenia, gdy faza zapalna 

jest zakończona, natomiast nie rozpoczął się 

jeszcze proces mineralizacji. Konfiguracje 2-6 

odpowiadają kolejnym etapom fazy reparacyj-

nej. W konfiguracji 2 kostnina miękka pojawia 

się w obszarze zewnętrznym sąsiadującym 

z kością korową, w pewnym oddaleniu od 

szczeliny złamania. W konfiguracji 2 obszar 

kostniny miękkiej powiększa się, a w konfiguracji 

4 dalszemu rozszerzaniu się obszaru kostniny 

miękkiej towarzyszy pojawienie się tkanki zmineralizowanej 

także w obszarze wewnętrznym. W konfiguracji 5 niezmi-

neralizowana pozostaje jedynie cienka warstwa kostniny 

na poziomie szczeliny złamania, oraz pojawia się tkanka 

średniozmineralizowana w pewnym oddaleniu od szczeliny. 

W konfiguracji 6 następuje połączenie odłamów kostnych 

w zewnętrznych warstwach kostniny, postępuje też dalsza 

mineralizacja w uprzednio słabo zmineralizowanych strefach 

(RYS. 3 oraz TABELA 2).

By uzyskać wiarygodne wyniki obliczeń, konieczne 

jest staranne zdefiniowanie obciążeń działających na 

leczony obszar złamania. Zdefiniowanie sił przeno-

szonych przez kości jest bardzo trudnym problemem, 

gdyż (i) kinematyka ruchów jest różnorodna, a geome-

Tissue types considered in these simulations follow [5]. 

The initial connective tissue (IOC), soft callus (SOC), in-

termediate hard callus (MSC), hard callus (SC), cortical 

bone (C) and fascia (F) are included into the model. Initial 

connective tissue is modeled as Mooney-Rivlin material, as 

it is subjected to large deformations, and experiments have 

shown the rubber-like behavior. All other tissues are treated 

as linear elastic. Values of material constants follow [5], and 

are specified in TABLE 1.

Six configurations reflecting subsequent stages of healing 

are considered. These configurations approximate experi-

mentally determined sequence of healing [5], see FIG. 2. 

At the first configuration the whole area of both, endosteal 

and periosteal callus, as well as fracture gap is filled with 

RYS. 2. Kierunki 

progresywnej os-

syfikacji kostniny, 

według [5].

FIG. 2. Directions 

of progressive os-

sification of callus, 

according to [5].

RYS. 3. Konfiguracje kostniny dla kolejnych etapów leczenia.

FIG. 3. Callus configurations of subsequent healing stages.

Tissue / Tkanka
Symbol / 
Symbol

Young modulus / 
Moduł Younga [MPa]

Poisson ratio / 

Współczynnik Poissona

Mooney-Rivilin constants 
/ Stałe Mooneya-Rivilina  

C1, C2

initial connective tissue / 
początkowa tkanka łączna

ICT 3 0.4 0.293, 0:177

soft callus / miękka kostnina SOC 1000 0.3

intermediate stiffness callus / 
kostnina o pośredniej twardości

MSC 3000 0.3

stiff callus / kostnina twarda SC 6000 0.3

Cortex / kość korowa C 20000 0.3

Fascia / okostna F 250 0.4

TABELA 1. Własności materiałowe tkanek przyjęte do obliczeń, według [5].

TABLE 1. Material properties of tissues used in calculations, according to [5].
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tria obszarów wprowadzania sił jest skomplikowana,  

oraz (ii) wielkość sił przenoszonych przez kość zależy nie 

tylko od obciążeń zewnętrznych, ale również od wielkości 

sił generowanych przez mięśnie pracujące w trakcie ruchu 

kończyny. 

Bardzo pomocne w definiowaniu obciążeń niezbędnych 

do naszych obliczeń są prace dotyczące obciążeń przeno-

szonych przez stawy kostne. Praca Taylora i in. [11] zawiera 

doskonałe studium dotyczące obciążeń przenoszonych 

przez staw biodrowy w czasie normalnej dziennej aktywno-

ści. Podobne, lecz nie tak kompletne prace można znaleźć 

także dla stawu kolanowego [3,7,11].

Obciążenia zależą od rodzaju i intensywności aktywności, 

ale również zależą od cech indywidualnych, osobniczych, 

takich jak geometria systemu szkieletowo-kostnego, sił 

mięśniowych, wagi ciała, itd. Studia dotyczące siły osiowej 

i momentu gnącego przenoszonych przez kość piszczelo-

wą są dostępne w literaturze [4]. Na podstawie tych analiz 

wartości siły osiowej oraz momentu gnącego w płaszczyź-

nie strzałkowej przenoszonego przez leczoną kość oraz 

stabilizator w trakcie stania oraz normalnego chodzenia 

oszacowano jako: 

FA = (3 ÷ 3:5) × [waga ciała]

My = [waga ciała] × (0.05 [m])

Siłę osiową FA oszacowano na podstawie analizy sił 

przenoszonych przez staw skokowy przy staniu na jednej 

nodze/chodzeniu. Moment My jest szacowany na podsta-

wie analizy obciążeń przenoszonych przez staw biodrowy 

przy staniu na jednej nodze. Szczegóły tych analiz można 

znaleźć w [4]. Wartości liczbowe obciążeń do obliczeń przy-

jęto jako: FA = 3000 [N]; My = 50 [Nm]. Obciążenia te były 

przykładane do środków ciężkości przekrojów końcowych 

modelu trzonu kości tak, by otrzymać obciążenia samozrów-

noważone. W obliczeniach stosowano warunki brzegowe 

przyłożone do przekrojów końcowych modelu trzonu kości 

tak, by eliminowały one ruch bryły sztywnej i nie wpływały 

na pola odkształceń i naprężeń.

Symulacje numeryczne zostały wykonane przy pomocy 

kodu Elementów Skończonych ADINA (ADINA R& D, Inc., 

Watertown, USA). Tkanka łączna ICT była modelowana jako 

gumopodobny materiał nieliniowy, dlatego zastosowano do 

obliczeń przyrostowy algorytm iteracyjny.

Wykonano szereg serii obliczeń przy stałym obciążeniu, 

ale dla konfiguracji tkanek w obszarze kostniny zdefiniowa-

nych powyżej, oraz dla różnych wartości sztywności stabili-

zatora. Obliczenia te pozwoliły na wyznaczenie rozkładów 

pól kinematycznych i dynamicznych dla kolejnych etapów 

gojenia złamania. Wartości odkształceń/sił wewnętrznych 

zostały porównane z diagramem gojenia złamania zapropo-

nowanym przez Claesa i Heigele [5], na którym wyznaczone 

są obszary w przestrzeni sił wewnętrznych/odkształceń 

sprzyjające tworzeniu się tkanki kostnej. Claes i Heigele za-

the initial connective tissue (ICT). This configuration models 

the stage, when the inflammation phase is terminated but 

the mineralization is not present yet. Configurations 2–6 

represent subsequent stages of reparation phase.

At configuration 2 the SOC tissue appears in the perio-

steal area at some distance from the fracture gap. At con-

figuration 3 the SOC tissue spreads, and at configuration 

4 following progression of SOC tissue in periosteal area is 

accompanied by appearance of this tissue in the endosteal 

callus to. At configuration 5 only thin layer of healing zone 

remains non-mineralized, and the MSC tissue appears dis-

tally from the fracture gap. Configuration 6 represents stage, 

when bridging is achieved in the outer regions of callus.

Reliable computations require a proper determination 

of load applied to the fractured bone. Unfortunately, forces 

transmitted through the tibia during normal daily activity are 

difficult to specify due to complex geometry, as well as due 

to undetermined interactions between involved elements of 

musculoskeletal system and hard to estimate active muscle 

forces. Very helpful in determination of loads transmitted 

through lower limb bones are studies of loads carried by 

bone joints. A fine study dealing with forces in hip joint dur-

ing different kinds of activity have been done by Taylor et 

al. [11]. Similar, but not so complete studies are available 

also for the knee joint [3,7, 11]. 

The loads vary depending on the kind and the intensity 

of activity, but also they are dependent on the properties of 

the individual, such as the geometry of the musculo-skeletal 

system, muscular forces, body weight, etc. The axial force 

and the bending moment carried by the tibia shaft have 

been estimated basing on biomechanical studies available 

in literature [4]. Here the gait or the standing with full weight 

bearing was considered, and the axial force and the bending 

moment in the sagital plane transmitted through the fractured 

bone/fixator was estimated as: 

FA = (3 ÷ 3:5) × [body weight]

My = [body weight] × (0.05 [m])

The axial force estimation is derived from force analysis 

in ankle joint during standing, and the moment estimation 

– from the analysis of forces transmitted through the hip joint. 

For details see [4]. Numerical values of these quantities used 

in computations were: FA = 3000 [N] ; My = 50 [Nm]. In all 

computations the respective load was applied to both ends of 

bone model, and boundary conditions restricted only D.O.F. 

necessary for elimination the rigid body motion.

Numerical simulations have been done with Finite Ele-

ment (commercial) code ADINA (ADINA R& D, Inc., Water-

town, USA). As the rubber-like nonlinear elastic material 

model is used for ICT, incremental, iterative computations 

have been held.

Series of simulations have been performed under fixed 

load, but with different tissue types assigned to zones of 

Zone/Strefa
Configuration/ 
Konfiguracja

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT

2 ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT SOC ICT ICT ICT ICT ICT

3 ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT SOC SOC SOC ICT ICT ICT

4 ICT ICT ICT ICT ICT SOC SOC SOC SOC SOC ICT ICT SOC

5 ICT ICT ICT SOC SOC SOC SOC MSC SOC SOC ICT SOC SOC

6 ICT ICT SOC SOC SOC SOC SOC SC MSC SOC ICT SOC SOC

TABELA 2. Rozkład tkanek w kolejnych etapach procesu leczenia (numery stref zaznaczone na Rys. 3).

TABLE 2. Assumed tissue distribution at subsequent stages of fracture healing (numbers of zones depicted at Fig. 3). 



31proponowali diagram w przestrzeni [ciśnienie hydrostatycz-

ne]-[(odkształcenie osiowe)]. Jednak ze względu na złożony 

stan odkształceń przy analizie trójwymiarowej bezpośrednie 

zastosowanie tego diagramu nie jest adekwatne. Konieczne 

było zmodyfikowanie tego diagramu poprzez zastąpienie 

odkształceń osiowych odkształceniami oktaedrycznymi, 

i odpowiednie przeskalowanie wartości granicznych dla 

składnika kinematycznego. Zmodyfikowany diagram jest 

przedstawiony na RYS. 4. 

Należy podkreślić, że w ostatnich pracach Simon et 

al. [9,10] również stosują modyfikację diagramu Claesa i 

Heigele, przekształcając go do przestrzeni [odkształcenia 

kuliste] - [odkształcenia oktaedryczne].

W oparciu o wyniki omawianych symulacji wyznaczo-

ne zostały także sztywności giętne i osiowe kości wraz z 

kostniną na poszczególnych etapach gojenia, i porównane 

z publikowanymi obserwacjami klinicznymi [8]. Otrzymane 

wyniki pozwalają na ocenę roli stabilizatora na poszczegól-

nych etapach gojenia i mogą być traktowane jako dodat-

kowe wskazówki przy opracowywaniu metod diagnostyki 

i leczenia.

Wyniki i dyskusja

Osiowa, giętna i skrętna sztywność gojonej kości

W celu oceny ewolucji własności mechanicznych kości 

w trakcie procesu gojenia złamania, zostały wyznaczone 

wartości sztywności osiowej, giętej i skrętnej dla poszcze-

gólnych konfiguracji, reprezentujących kolejne etapy goje-

nia. Obliczenia służące temu celowi wykonano za pomocą 

modelu MES opisanego w poprzedniej sekcji, zmodyfiko-

wanego poprzez usunięcie stabilizatora oraz zastosowanie 

warunków obciążenia i podparcia pozwalających na sto-

sunkowo proste wyznaczenie identyfikowanych wartości. 

Sztywność osiowa była wyznaczana na podstawie symulacji 

przy obciążeniu siłą osiową środków ciężkości przekrojów 

końcowych modelu kości, sztywności osiowe na podstawie 

symulacji pod obciążeniem tych przekrojów odpowiednimi 

momentami. 

Na RYS. 5 pokazane są wykresy siły osiowej w zależ-

ności od przemieszczenia osiowego przekrojów końcowych 

modelu kości. Sztywność osiowa gojonej kości wzrasta wraz 

z kolejnym numerem konfiguracji, ilustrując w ten sposób 

postęp gojenia. Należy podkreślić, że model prezentuje 

zachowanie nieliniowe – nachylenie krzywej siła-prze-

mieszczenie zmniejsza się dla większych obciążeń, co jest 

związane ze zwiększeniem sztywności materiału tkanki 

przy narastającym odkształceniu. Efekt ten jest wyraźnie 

callus, and with different stiffness of stabilization device. 

These simulations have provided stress/strain distribution in 

callus tissues during subsequent stages of fracture healing. 

Values of stresses/strains have been compared with healing 

diagram derived from the diagram proposed by Claes and 

Heigele [5], indicating regions of callus where ossification 

may progress. Claes and Heigele drawn zones promoting 

tissue differentiation in [hydrostatic pressure] versus [(axial) 

strain component] plane. Unfortunately, when the stress-

strain state is complex (as in considered in this paper prob-

lem), single strain component is not suitable to represent 

the strain state. Therefore the Claes and Heigele’s diagram 

has been modified in such a way that strain coordinate has 

been replaced by octahedral strains (shear strain intensity) 

and its limit values have been adequately rescaled, FIG. 4. 

Note that recently Simon and coworkers [9, 10] also used 

modified healing diagram of Claes and Heigele, transforming 

it to [hydrostatic strain] - [octahedral strain] plane.

Basing on results of these simulations overall axial and 

bending stiffness of particular configurations have been 

evaluated and compared with existing clinical observations 

[8]. This result provides insight on the mechanical role of the 

fixator at particular stages of healing, and may be treated 

as additional indications for development of treatment and 

diagnostic methods.

Results and Discussions

Axial, flexural and torsional stiffness of healing bone

In order to estimate the evolution of stiffness properties of 

the bone during a healing process, the axial stiffness, flexural 

stiffness around the x-axis and y-axis, as well as the torsional 

stiffness around the z-axis for each configurations have been 

computed. To achieve it, simulations were performed with 

use of Finite Element model described in previous section, 

but with the fixator removed, and with either axial forces or 

flexural/torsional moments applied to ends of bone model. 

Stiffness is evaluated by dividing force or moment by cor-

responding axial or angular relative displacement of middle 

points of end sections of bone model.

In FIG. 5 diagrams axial force – axial displacement for 

each configuration are drawn. The stiffness of the bone-

callus system increases with the increase of the number 

of configuration, illustrating the progress of the healing 

process. Note, that the model behaves non-linearly – the 

slope of curves load–displacement decreases for greater 

loads, so the stiffness increases. Such behavior takes place 

because the non-linear material model is used for ICT.  

RYS. 4.  Zmodyfikowany diagram obszarów 

sprzyjających ossyfikacji, wg [5].

FIG. 4. Modified Claes and Heigele [5] healing dia-

gram.

RYS. 5. Wykresy zależności siła osiowa-przemieszcze-

nie osiowe dla poszczególnych konfiguracji.

FIG. 5. Axial force - axial displacements diagrams for 

particular configurations.



32 widoczny dla konfiguracji 1 i 2, dla których większość 

obszaru kostniny jest wypełniona materiałem nieliniowym: 

początkową tkanką łączną (ICT). Tkanka ICT występuje w 

bardzo ograniczonym obszarze dla późniejszych etapów 

gojenia, dlatego efekt nieliniowy dla konfiguracji 5 i 6 jest 

trudno obserwowalny.

Na RYSUNKU 6 podsumowane są wyniki obliczeń 

początkowych sztywności gojącej się kości. Termin sztyw-

ności początkowe oznacza sztywności w początkowej fazie 

procesu obciążania, jako iż ze względu na zastosowanie 

materiału nieliniowego wartości tych sztywności zmieniają 

się w miarę narastania obciążenia. Pokazane są sztywno-

ści osiowa, sztywności giętne względem osi x i y układu 

współrzędnych modelu (położenie osi y zostało omówione 

w części dotyczącej modelu) oraz sztywność skrętna. 

Wartości wszystkich sztywności wzrastają w miarę postępu 

gojenia, przy czym relatywny przyrost sztywności osiowej 

jest dużo mniejszy od relatywnego przyrostu sztywności 

kątowych. Sztywność osiowa dla konfiguracji 6 jest około 6 

razy większa od sztywności osiowej konfiguracji 1, podczas 

gdy sztywności kątowe wzrosły od 13 do 15 razy w stosunku 

do początkowego okresu gojenia.

Rozkłady naprężeń/odkształceń na kolejnych etapach 
gojenia złamania

Jak to zostało opisane w sekcji 2, przeprowadzono 

analizę rozkładów naprężeń i odkształceń dla kolejnych 

konfiguracji pod obciążeniami wywołanymi normalną, 

codzienną aktywnością (staniem, chodzeniem), oraz po-

równano te rozkłady z diagramem obszarów sprzyjających 

powstawaniu tkanki kostnej. Przebadano także wpływ 

sztywności stabilizacji na te rozkłady. W celu zilustrowania 

badanych zależności, poniżej zostały przytoczone wyniki 

obliczeń numerycznych dla poszczególnych konfiguracji 

przy trzech wartościach sztywności stabilizacji. Wartości 

sztywności osiowej i giętej stabilizacji przytoczone są w 

TABELI 3. Sztywność stabilizacji została wyznaczona na 

drodze obliczeń numerycznych modelu jako iloraz siły 

osiowej / momentu gnącego obciążającego układ w prze-

kroju końcowym trzonu kości oraz odpowiadającego mu 

przemieszczenia. W obliczeniach tych wyłączone zostały 

elementy skończone łączące odłamy kostne, tak że całe 

obciążenie było przenoszone przez układ stabilizacji.

Dla wszystkich konfiguracji i dla wszystkich warunków 

stabilizacji zostały wyznaczone odkształcenia oktaedrycz-

ne oraz ciśnienia hydrostatyczne, maksymalne w strefach 

2, 3 oraz 4. Wartości te, dla stabilizacji o sztywnościach 

zamieszczonych w TABELI 3, zostały przedstawione na 

RYSUNKACH 7, 8, 9. Linie łączące punkty obliczeniowe 

The effect is clearly observed for configurations 1 or 2, when 

the most part of callus is filled with the ICT. The amount of 

ICT is relatively small in configurations representing later 

stages of healing, and then the nonlinear effect is hard to 

notice.

In FIG. 6 the results of calculations of initial stiffness 

are collected. The initial stiffness means stiffness at the 

beginning of the loading process (as it was explained in 

the previous paragraph, the stiffness changes with the load 

increase). The angular stiffness, the flexural stiffness around 

the x-axis and y-axis, as well as the torsional stiffness are 

depicted. The increase of all stiffness values for subsequent 

stages of healing is observed, but relative increase of axial 

(linear) stiffness is much smaller than increase of angular 

stiffness. The axial stiffness for configuration 6 is about 6 

times greater than for configuration 1, while angular stiffness 

for configuration 6 are approximately 13-15 times greater 

than at the initial stage of healing.

Stress/strain distribution at subsequent stages of 
fracture healing

As it was described in section 2, the stress/strain distri-

butions in each configuration of callus tissues under loads 

caused by normal daily activity have been analysed and 

compared with Claes and Heigele [5] healing diagram, 

and the influence of stiffness of unilateral external fixator 

on the stress/strain state during healing process has been 

investigated. In order to illustrate these relations, we provide 

here results of numerical simulations for each configuration 

with three values of stiffness of external fixator. Axial and 

flexural stiffness of fixator used in simulations are presented 

in TABLE 3.

Stiffness of fixator were evaluated by dividing either axial 

force or flexion moment applied at midpoints of model bone 

ends (FIG. 1) by respective relative displacement or rotation. 

In these computations finite elements bridging bone frag-

ments have been disabled, therefore all loads have been 

transmitted through the fixator.

For each configuration and each stabilization condition 

the maximal octahedral strains and hydrostatic pressure 

in zones 2, 3 and 4 (see FIG. 3) are evaluated. FIGURES 

7-9 present results for stabilization conditions listed in the 

TABLE 3, respectively. Lines illustrates healing paths in 

each monitored zone: they connect [max. octahedral strains] 

– [max. hydrostatic pressure] in the zone for subsequent 

RYS. 6. Początkowe sztywności: osiowa, 

giętna i skrętna dla poszczególnych 

konfiguracji.

Linia M = 15 [Nm/deg] pokazuje kryterium 

Marsha udanego leczenia. Kryterium to 

jest spełnione dla konfiguracji 6, gdzie 

nastąpiło już połączenie odłamów kost-

nych.

FIG. 6. Axial, flexural and torsional initial 

stiffnesses for particular configura-

tions. 

The line M = 15 [Nm/deg] indicating Marsh 

criterion of healing is also drawn. This cri-

terion is fulfilled for configuration 6, when 

bridging of fractured bone is achieved.



33reprezentują ścieżki gojenia. Linie te łączą punkty oblicze-

niowe w poszczególnych strefach dla kolejnych konfiguracji, 

ilustrując w ten sposób ewolucję stanu mechanicznego w 

monitorowanych obszarach kostniny. Na rysunkach tych 

zaznaczono także obszary sprzyjające tworzeniu się tkanki 

kostnej, zgodnie z diagramem przedstawionym na RYS. 4. 

 Dzięki temu jest widoczne, czy dla danej stabilizacji ścież-

ka gojenia wchodzi w obszar umożliwiający wygojenie 

złamania. 

Na RYSUNKACH 7, 8, 9 na lewych diagramach pokazane 

są pełne zakresy punktów obliczeniowych, natomiast prawe 

diagramy zawierają powiększenie obszarów kluczowych dla 

gojenia zakończonego sukcesem.

Należy podkreślić, że w obszarze szczeliny złamania 

odkształcenia/naprężenia pozostają zbyt duże, by rozpo-

czął się tam proces mineralizacji do momentu połączenia 

odłamów kostnych w zewnętrznych obszarach kostniny, 

nawet przy bardzo sztywnym stabilizatorze zewnętrznym. 

Odkształcenia/naprężenia w obszarach odległych od 

callus configurations. In this way they illustrate the evolu-

tion of mechanical conditions in each zone when healing 

progress. In these diagrams also the Claes and Heigele [5] 

healing diagram is shown in order to illustrate if the actual 

mechanical state lies in the region promoting the 

ossification.

Left diagrams shows a whole range of evaluated 

points, while right diagrams are enlargements of 

selected regions, in order to more precisely illustrate 

the evolution of the stress/strain state at points 

crucial for successful healing.

Let us note, that the stresses/strains inside the 

fracture gap remain excessive until fracture bridg-

ing even if the stabilizing device is very stiff. On the 

other hand, in the peripheral area of callus these 

quantities are small during initial stages of healing 

(in spite of stabilization stiffness), and drastically 

increase when the soft layer become thin. When 

bridging is achieved, the bone matches Marsh’s 

biomechanical healing criterion [8]. 

Conclusions

In this paper the analysis of stresses/strains at 

subsequent stages of fracture healing, and under 

different stabilization conditions are provided. 

The calculations reflect as much as possible real 

situation, as the assumed bone geometry follows 

geometrical bone model elaborated on the basis 

of numerous measurements, a true construction 

of stabilizing device is modeled, and advanced, 

nonlinear Mooney-Rivilin material model for the 

Initial Connective Tissue (ICT) is applied.

The results of simulations have been compared 

with Claes and Heigele healing diagram [5] in order 

to locate regions where the healing is promoting. 

In the literature several quantitative biomechanical 

hypotheses of fracture healing have been proposed. 

These models take into account different kinematic 

(strains, fluid flow) and dynamic (stresses, pres-

sure) quantities. The Claes and Heigele model has 

been chosen as the best coinciding with the type 

of analysis performed in this research.

Results of our simulations suggest indications 

for adjustment of stiffness of elastic stabilization 

according to the stage healing. It seems that it is 

impossible to assure non-excessive mechanical 

state inside the fracture gap during first periods 

of healing (until the fracture bridging) when the 

external fixator is applied. During these periods 

the mechanical state promoting healing occurs in 

peripheral areas of the callus, and a well-formed 

callus seems to facilitate healing process.

Crucial for the successful treatment is the mo-

Fixator case /
Typ stabiliza-

tora

Axial stiffness  
/ Sztywność 

osiowa 

 [N/mm]

Angular stiffness 
/ Sztywność 

kątowa 

[Nm/deg]

A 147.46 2.46

A1 443.85 6.55

A10 1050.24 13.87

TABELA 3. Sztywności osiowe i kątowe badanych 

stabilizatorów.

TABLE 3. Axial and flexural stiffness of investigated 

fixator cases.

RYS. 7. Wykresy postępu leczenia dla stabilizatora o sztywności A0 

(patrz Tabela 3).

FIG. 7. Healing diagram for stabilization stiffness A0 (see Table 3).

RYS. 8. Wykresy postępu leczenia dla stabilizatora o sztywności A1 

(patrz Tabela 3).

FIG. 8. Healing diagram for stabilization stiffness A1 (see Table 3).

RYS. 9. Wykresy postępu leczenia dla stabilizatora o sztywności 

A10 (patrz Tabela 3).

FIG. 9. Healing diagram for stabilization stiffness A10 (see Table 3). 



34 szczeliny złamania są niewielkie w początkowym okresie 

gojenia, natomiast wzrastają bardzo silnie na etapie bli-

skim połączeniu odłamów kostnych, gdy grubość warstwy 

niezmineralizowanej tkanki jest niewielka. Po połączeniu 

odłamów kostnych spełnione jest kryterium Marsha wygo-

jenia złamania [8]. 

Wnioski

W tym artykule przedstawione zostały wyniki analizy 

numerycznej ewolucji stanu naprężeń i odkształceń w 

obszarze kostniny dla różnych warunków stabilizacji. Obli-

czenia te odzwierciedlają w dużej mierze sytuację rzeczy-

wistą, jako że geometria kości piszczelowej została oparta 

na modelu geometrycznym opracowanym na podstawie 

licznych pomiarów, zamodelowana została rzeczywista 

konstrukcja stabilizatora, jak również został zastosowany 

zaawansowany nieliniowy model materiału Mooneya-Rivi-

lina dla początkowej tkanki kostnej (ICT).

Wyniki obliczeń zostały porównane z diagramem obsza-

rów sprzyjających gojeniu zaproponowanym przez Claesa i 

Heigele [5]. W literaturze jest proponowanych kilka hipotez 

ilościowych dotyczących gojenia złamań. Modele te oparte 

są o różne parametry kinematyczne (odkształcenia, prze-

pływ płynu międzykomórkowego) i statyczne (naprężenia, 

ciśnienie). Hipoteza Claesa i Heigele została wybrana jako 

model porównawczy ze względu na podobieństwo typu 

analizy w obu analizach.

Wyniki symulacji przedstawione w tym artykule mogą 

stanowić podstawę do formułowania wskazań dla doboru 

właściwej sztywności stabilizacji w zależności od postępu 

procesu gojenia. Na podstawie wyników symulacji można 

wnioskować, że przy leczeniu zewnętrznym stabilizatorem 

jednostronnym praktycznie niemożliwe jest zapewnienie 

stanu mechanicznego sprzyjającego powstawaniu tkanki 

kostnej w obszarze szczeliny złamania w fazie reparacyjnej 

(do momentu połączenia odłamów kostnych). W fazie tej 

stan mechaniczny sprzyjający powstawaniu tkanki kostnej 

występuje w odległych od szczeliny złamania obszarach 

kostniny, a dobrze uformowana kostnina jest czynnikiem 

sprzyjającym postępowi gojenia.

Kluczowym dla sukcesu leczenia jest etap tuż przed 

połączeniem odłamów kostnych, gdy warstwa niezmine-

ralizowana staje się cienka. Etap ten w obliczeniach jest 

reprezentowany przez konfigurację V. Wtedy obciążaniu 

kończyny towarzyszą relatywnie duże odkształcenia/na-

prężenia w obszarze niezmineralizowanym, co przy zbyt 

podatnym stabilizatorze może prowadzić do zahamowania 

gojenia. 

Podziękowania

Badania przedstawione w tym artykule były wyko-

nywane częściowo w ramach projektu badawczego 
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ment when the soft region in the callus becomes thin (just 

before bridging). Then relatively high stresses/strains occur 

in whole unossified zone, and too soft fixator may lead to 

an unsuccessful treatment. The configuration V reflects this 

situation in calculations.
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