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1 Seznam použitých zkratek a značení 

Zkratka Název Jednotka 

Re Mez kluzu MPa 

Rm Mez pevnosti MPa 

OP Okrajové podmínky  

FK Síla potřebná pro utažení Kirschnerova drátu N 

F Síla působící na část kruhu fixátoru N 

FZ_CELK Celková zatěžující síla fixátoru (od hmotnosti) N 

FU Síla působící na upínku N 

E Modul pružnosti MPa 

μ Poissonovo číslo 1 

σHMH Von Misesovo redukované napětí MPa 

σmaxHMH Maximální redukované napětí (Von Mises) MPa 

Δ Výsledné posunutí mm 

Δmax Maximální výsledné posunutí mm 

MKP Metoda konečných prvků  

FEM Finite Element Method  

sw software  

RTG Rentgen  

Dref 

 

 

Konstanta pro přepočet Δmax, viz Kapitola 5.4.1 m
-1

 

Cref Konstanta pro přepočet σmaxHMH (Kapitola 5.4.1) m
-1
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2 Úvod 

Svou diplomovou práci jsem si vybral vzhledem k praktickému využití ve vysoce 

prestižním oboru, kterým je moderní medicína. Proto bych rád pomohl k rozvoji a 

vylepšení externích fixátorů. Zevní fixace někdy „bojuje“ s vnitřní fixací o prvenství na 

poli osteosyntézy. Tedy na poli operačních metod léčby zlomených kostí. Obě metody mají 

své výhody, ale také své nevýhody. Zjednodušený přehled a srovnání obou metod fixace je 

obsažen v teoretické části práce. 

Tato práce se zabývá vnitřní fixací dolní končetiny, konkrétně kosti holenní 

(lat. tibia). Cílem je rozbor zatížení externího fixátoru a jeho následná pevnostní analýza. 

Snahou je optimalizace využití materiálu při výrobě, tedy snížení hmotnosti a nákladů pro 

výrobu při zachování požadovaných vlastností fixátoru. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

zabývá anatomií lidského těla, zejména dolními končetinami. Je zde vysvětlena stavba 

kostí a jejich zatížení. Dále je v práci zahrnuta problematika zlomenin a možnosti jejich 

léčby. Diplomová práce se zaměřuje na zevní fixaci a popisuje materiály potřebné k této 

metodě léčby. Pro kompletní představu o dané problematice je vypracovaná rešerše 

výrobců zevních fixátorů a je přiložena ukázka jejich sortimentu. Druhá a tedy praktická 

část se zabývá samotnou pevnostní a tuhostní analýzou zevního fixátoru. Nejdříve je pro 

výpočet metodou konečných prvků použit samotný kruh fixátoru, který je vymodelován 

v několika variantách. Výsledky této analýzy jsou dále zaznamenány do grafů, kde lze tyto 

varianty vzájemně porovnat a zvolit nejvhodnější typ kruhu pro dané požadavky. Dále je 

provedena pevnostní analýza pomocí MKP (výpočet pro celý fixátor s komplexnějším 

uvážením okrajových podmínek), kdy je zahrnuta také hmotnost pacienta. Výsledné 

hodnoty maximálních redukovaných napětí a maximálních posuvů jsou vykresleny 

v obrázcích pro celý fixátor a také pro jeho jednotlivé části. Pro přehlednější srovnání 

výsledků jsou hodnoty zaznamenány do tabulky, kde je vyjádřena také jejich bezpečnost 

vůči mezi kluzu. V neposlední řadě je podstatná část práce věnována také shrnutí 

získaných výsledků a jejich vyhodnocením. 
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3 Anatomie 

3.1 Směry v lidském těle:  

Na lidském těle můžeme rozlišit dva základní směry, viz Obrázek 3.1. 

Proximální směr – bližší k trupu 

Distální směr – vzdálenější od trupu, směrem k volnému konci končetiny  [1] 

 

Obrázek 3.1 Směry v lidském těle 

3.2 Kosterní soustava – základní stavba kosti 

Základní tvary kostí:  viz Obrázek 3.2 [1] 

a) dlouhé –  charakteristické kloubní úseky na obou koncích (např. kost stehenní) 

b) krátké –  nepravidelný tvar, nepravidelné kloubní plochy různých tvarů  

(např. páteřní obratel) 

c) ploché –  např. pánev, lebeční kost, lopatka 

 

Obrázek 3.2 Tvary kostí: a) dlouhé, b) krátké, c) ploché 



13 

 

Kost je tvořena několika typy tkání: viz Obrázek 3.3 [1] 

- tkáň hutná (compacta) 

- houbovitá tkáň (spongiosa) 

- kostní dřeň (medulla) 

- okostice (periost) 

 

Obrázek 3.3 Kostní tkáň 

Členění dlouhých kostí: [1] 

Dlouhé kosti se dělí na několik specifických částí: viz Obrázek 3.4 

- Epifýza – Jedná se o konce kosti. Jsou kryty kloubní chrupavkou 

- Diafýza – Prostřední část kosti. 

- Metafýza – Přechod mezi epifýzou a diafýzou. 

 

Obrázek 3.4 Členění kosti 
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3.3 Mechanické vlastnosti kostí [1] 

Statické zatížení tlakem: 

ve směru nejdelší osy: Kost pažní (humerus) – cca. 600 kg (5886 N)  

  (viz Obrázek 3.5) 

Kost stehenní (femur) – cca. 760 kg 

Kost holenní (tibie) – až 1350 kg 

Zatížení povrchu lebeční kosti – až 650 kg 

Bederní obratel ve směru délky páteře – cca. 620 kg 

Ve stáří klesají tyto hodnoty o 10 – 20 % 

Zatížení ve směru kolmém na dlouhou osu je asi poloviční (Humerus: 240-300 kg, 

viz Obrázek 3.5). 

Nejmenší pevnost vykazuje kost při zatížením krutem (torzní zatížení). V literatuře 

[1] je však toto zatížení nejasně značeno. Není uvedeno rameno, na kterém působí 

zatěžující síla. Jednotka krutu je chybně uváděna v kg, namísto N.m. 

 

Obrázek 3.5 Zatížení kosti pažní 

Pevnost kosti přibližně odpovídá pevnosti mosazi, kdy mez pevnosti Rm = 100-200 MPa.  

Realita versus Experiment:  Lidská kost se v těle zlomí při menším zatížení než 

v experimentu. Kromě mechanického zatížení kosti se zde totiž projeví i klidové napětí 

svalstva a tahová síla pracujících svalů. 
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3.4 Kosti dolní končetiny 

Pletenec dolní končetiny je složen ze tří složek kosti pánevní:  

 kost kyčelní (os ilium) 

 kost sedací (os ischii) 

 kost stydká (os pubis) 

Kostra volné dolní končetiny: 

Kost stehenní (femur) – největší a nejsilnější kost těla 

Kost holenní (tibia) 

 Kost lýtková (fibula) 

Kosti nohy (Ossa pedis) – obsahují:  

 kosti zánártní (ossa tarsi) – Sedm zánártních kostí skládá tzv. tarsus 

 kost hlezenní (talus) 

 kost patní (calcaneus) 

 kost loďkovitá (os naviculare) 

 kosti klínovité (ossa cuneiformia) 

 kost krychlová (os cuboideum) 

 kosti nártní (ossa metatarsi) 

 kosti prstů nohy (phalanges) [1] 

 

Obrázek 3.6 Kosti dolní končetiny 
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3.5 Zlomeniny 

Zlomenina (fractura) – narušení kontinuity kostí 

Typy zlomenin: Dle místa vzniku: Přímá (v místě působení síly) 

Nepřímá (na místě vzdáleném od působení síly) 

Dle poruchy kožního krytu: 

 Otevřená (došlo k poruše kožního krytu) 

 Zavřená (není porušen kožní kryt) 

Dle charakteru a průběhu lomné linie: viz Obrázek 3.7 

a) Víceúlomkové 

b) Příčná 

c) Krátce šikmé 

d) Spirálovité 

e) Tříštivé [2] 

 

 

Obrázek 3.7 Zlomeniny kostí dle charakteru a průběhu lomné linie 
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Příznaky zlomenin: [3] 

Jisté:  Patologická pohyblivost v místě zlomeniny (u dlouhých kostí) 

Krepitace (vzájemné posunování lomných ploch proti sobě) 

Pozitivní nález RTG 

Nejisté: Otok 

 Bolestivost 

 Deformace 

 Porucha funkce 

 Hematom 

3.5.1 Léčení: 

Repozice – Napravení dislokací kostních úlomků. [3] 

Imobilizace – Znehybnění (nejstarší způsob léčení zlomenin). Dnes klasickou 

sádrovou dlahou nebo modernější plastový obvaz, někdy postačí znehybnění končetiny 

zvláštním obvazem nebo jen klidový režim a léky tlumící bolest. [3] 

Osteosyntéza – Operační řešení, při kterém je kost zpevněna nejčastěji kovovým 

materiálem (nerezová ocel nebo titan, který se po čase buď vyjme, nebo ponechá). [3] 

Metody osteosyntézy  

- zevní: navrtání speciálních hřebů, šroubů nebo drátů do kostních úlomků skrze kůži 

a jejich upevnění vně končetiny do zevního fixátoru. 

- vnitřní: operační přístup, implantát je kryt měkkými tkáněmi nebo uložen v kosti. 

Náhrady – Např. náhrada horního konce stehenní kosti po jeho zlomení, nebo 

náhrada téhož včetně kloubní jamky (totální endoprothesa).  Vzhledem k tomu, že tento 

typ zlomeniny je častý ve vyšším věku, kdy je obvykle přítomno i značné opotřebení 

chrupavek (artróza), je to pro pacienty řešení i do budoucna. Existují náhrady nejenom 

kyčle, ale i kolena, hlezna, ramene a lokte. Klouby na prstech lze nahradit implantáty z 

kvalitního silikonu. Lze nahradit těla obratlů, nebo část lebečních kostí. [3] 

Klidový režim – Metoda volby u značně nemocných a starých pacientů, kde je 

velká pravděpodobnost, že by nepřežili některý z výše uvedených operačních zákroků. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obvaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99eb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pacient
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Tato volba jim sice přinese invaliditu, ale dává jim v některých případech vyšší (nebo 

možná jedinou) šanci na přežití. [3] 

Amputace – V některých případech je to vhodnější metoda než zdlouhavé, 

bolestivé a v neposlední řadě i nákladné a nejisté pokusy o vyléčení značně zdevastované 

končetiny, které vyústí v nefunkční nehybnou a překážející končetinu. V takovém případě 

je někdy vhodnější končetinu časně amputovat a nahradit protézou. Tím více to platí pro 

výjimečné situace, jako jsou rozsáhlé živelní pohromy, nebo válka, kdy nikdy nebude dosti 

prostředků na ideální léčbu všech. Lze sem zařadit i amputaci například hlavičky vřetenní 

kosti u jejího roztříštění a značné dislokaci úlomků, což sice není ideální, ale přinese to v 

některých případech lepší funkční výsledek než jiné operační postupy. [3] 

3.6 Osteosyntéza 

Spojení kostí s cílem dosažení jejich stabilního spojení. [4] 

Intraoseální / intramedulární (nitrodřeňové) – hřeby, dráty – kovový, nekorodující materiál 

umístěný do dřeňové dutiny kosti, viz Obrázek 3.8 

 

Obrázek 3.8 RTG nitrodřeňového hřebu v kosti stehenní (femuru)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Amputace
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Extraoseální (dlahové) –  připevnění dlahy ke kosti pomocí šroubů. Viz Obrázek 3.9. 

 

Obrázek 3.9 RTG dlahy na kosti holenní (tibii) 

Zevní fixace –  úlomky fixovány dráty, hřeby, speciálními šrouby – zakotvení do svorek 

mimo tělo pacienta, viz Obrázek 3.10 a 3.11. Po ukončení léčby se fixátor odstraní a v těle 

nezůstane žádný implantát. 

 

Obrázek 3.10 Zevní fixátor 
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Obrázek 3.11 Zevní fixátor [21] 

4 Osteosyntetické materiály [5], [23] 

Šrouby kostní  

Šrouby kostní se používají v traumatologii a ortopedii při zajišťování hřebů, při 

fixaci kostních dlah ke kosti a při fixaci vazů. 

 Kortikální, viz Obrázek 4.1 (mají menší závit) 

 Spongiozní, viz Obrázek 4.2 (větší závit uzpůsobený pro uchycení v spongióze) 

 (oba typy mohou být zároveň samořezné) 

Šrouby jsou vyráběny z implantátové oceli (ISO 58321E) nebo z titanu Ti6AL4V ELI 

(ISO 5832-3). 

Kulová hlava s vnitřním šestihranem 

 

Obrázek 4.1 Kortikální šrouby 
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Obrázek 4.2 Spongiozní šrouby 

Šrouby kostní kanylované 

Osu šroubů tvoří podélný otvor pro vedení příslušných extenčních drátů. Po drátech 

zavedených při operaci do kosti jsou vedeny nástroje pro vytvoření otvoru a závitu pro 

následné zavrtání šroubu. Šroub kostní kanylovaný je zobrazen na Obrázku 4.3. 

Vyráběny z implantátové oceli dle ISO 58321E. 

 Kortikální 

 Spongiozní 

 (oba typy mohou být zároveň samořezné) 

 

Obrázek 4.3 Kanylovaný šroub 
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Dráty 

 Kirschnerovy dráty 

 K-dráty 

Kirschnerovy dráty (Obrázek 4.4) a K-dráty (Obrázek 4.5) se používají ke 

znehybnění a stabilizaci kostních fragmentů při léčbě fraktur, prodlužování končetin, 

skeletální fixaci, vnitřní osteosyntéze, osteotomii (protětí kostí), artrodéze (chirurgické 

znehybnění kloubů), korekci deformit atp. 

 

Obrázek 4.4 Kirschnerovy dráty 

 

Obrázek 4.5 K-dráty 

 Svorky kostní (Obrázek 4.6) 

Svorky kostní mají tvar skoby s ostrými kuželovými hroty. Velikost a tvar je dán 

rozsahem osteotomie. Některé svorky jsou opatřeny zevnitř tenkými žebry. 

Svorky kostní slouží k fixaci korigovaných vybočených nebo vbočených deformací 

v horních osteotomiích tibie. Zavádí se speciálním zavaděčem po provedení potřebné 

osteotomie a vyvrtání otvorů nad a pod štěrbinou v kosti. Svorky jsou konstruovány tak, 

aby mohly během zarážení komprimovat štěrbinu osteotomie. 

Svorky udržují spolu řezné plochy v žádoucím rozsahu růstu kostní tkáně, dokud 

nedojde k zahojení. Tyto svorky lze doporučit i pro ošetření vybočeného nebo vbočeného 

zánětu kolenního kloubu.  
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Obrázek 4.6 Kostní svorky 

Dlahy 

 Fixační  

 Autokompresní 

 Rekonstrukční, viz Obrázek 4.7 

 Přímé 

 Žlábkové 

 T-dlahy, viz Obrázek 4.8 

 Dlahy kostní, tvar L, viz Obrázek 4.9 

 Dlahy kostní, tvar V 

 Patní 

 a jiné 

 
Obrázek 4.7 Dlahy rekonstukční 

 
Obrázek 4.8 Dlahy, tvar T 
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Obrázek 4.9 Dlahy, tvar L 

Dlahy úhlově stabilní 

Slouží k fixaci fraktur. Dělí se konkrétně dle typu zlomeniny a místa použití 

(tibiální, femorální). Obecně lze rozdělit na distální a proximální. Používají se 

uzamykatelné kostní šrouby.  

Hřeby 

 Elastické 

 S očkem 

 Nitrodřeňové (femorální, tibiální, humerální) 

 Rekonstrukční 

 Hřeby patní C-NAIL, viz Obrázek 4.10 

Hřeby slouží k nitrodřeňové stabilizaci zlomenin. Vyrábí se z implantátové oceli 

ISO 58321E, nebo z titanu Ti6AL4V ELI ISO 5832–3. 

 

Obrázek 4.10 Hřeb patní - C-NAIL (výrobce MEDIN, a.s.) 
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4.1 Dlaha vs. Zevní fixátor 

Zevní fixátor, viz [6],[7] 

Výhody: 

 Minimální použití cizího materiálu – zabraňuje poškození cév a nervů. 

 Minimální poškození měkkých tkání. 

 Kompresně distrakční metoda - v první fázi ošetření ztrátového poranění končetinu 

pomocí zevního fixátoru zkracujeme k dosažení kontaktu kostního defektu a 

defektu měkkých tkání a v druhé době pak provádíme prodlužování končetiny do 

její původní délky. 

 Odstranění fixátoru po úspěšné léčbě. 

 Možnost jednoduché repozice zlomeniny. 

 Rychlá aplikace v nouzové situaci 

 Použití jako prozatímní řešení, zvláště u polytraumat. 

Nevýhody: 

 Možný vznik infekce v místě zavedeného hřebu, šroubu nebo drátu. 

 V průběhu léčby přináší konstrukce fixátoru pacientovi komplikace v běžném 

životě. 

Dlaha, viz [6],[7] 

Výhody: 

 Možnost ponechání dlahy v těle (pacient nemusí podstoupit další operaci). 

 Vysoká stabilita fixace. 

 Minimální riziko infekce. 

 V průběhu léčby není pacient omezen přídavnou konstrukcí jako u zevního 

fixátoru. 

 

Nevýhody 

 Nejedná se o miniinvazivní operaci - větší poškození měkkých tkání/nervů/cév. 

 Nemožnost další repozice zlomeny – kompresně distrakční metoda 

 Implantát zůstává v těle pacienta i po ukončení léčby 
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4.2 Nabídky firem zabývající se zevními fixátory 

Důležitou součástí inženýrského způsobu řešení je také rešerše stávající 

problematiky zevních fixátorů. Existuje totiž velké množství jejich výrobců. 

Synthes Holding AG 

 

Světový výrobce kostních implantátů a zdravotnických potřeb se sídlem ve 

Švýcarsku a Spojených státech amerických. Společnost Synthes vznikla roku 1960 jako 

nezisková organizace pro výzkum vnitřní fixace. Nabízený sortiment je schválen 

neziskovou organizací AO Foundation (organizace zaměřená na zlepšení péče o pacienty 

při léčbě pohybového aparátu). 

 Synthes vyrábí zejména tyčové fixátory – Tyčový rám fixátoru je vyroben 

z karbonových vláken, viz [8]. 

Ukázka sortimentu: (Obrázky 4.11 a 4.12) 

 

Obrázek 4.11 Tzv. delta rám 
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Obrázek 4.12 Přehled fixátorů od firmy Synthes 

KLS Martin Group 

 

Německá firma Martin Medizin Technik působí od roku 1923 a je jedním 

z předních výrobců zdravotnické techniky v Evropě. 

Zevní fixátor – Set Dynafix – Tento systém je určen zejména pro fixaci dlouhých 

kostí. Fixátor tvoří odlehčené nosné karbonové tyče a umožňuje jednostranou nebo 

oboustrannou fixaci (viz Obrázek 4.13), viz [9],[22]. 
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Obrázek 4.13 Zevní fixátory firmy KLS Martin 

Stryker Trauma AG 

 

 Jedna z předních světových zdravotnických firem. Její historie sahá do roku 1938, 

kdy Švýcarský chirurg Raoul Hoffmann vynalezl pro svou dobu revoluční systém zevní 

fixace. Hlavními výhodami byl stavebnicový systém montáže a možná repozice zlomenin 

v průběhu léčby, viz [10],[21]. Ukázka sortimentu, viz Obrázky 4.14 a 4.15. 

 

Obrázek 4.14 Zevní fixátor pánve 
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Obrázek 4.15 Zevní fixátor dlouhých kostí 

Zimmer 

 

Zimmer nabízí chirurgům komplexní sady implantátů a zdravotnických nástrojů.  

Systém XTRAFIX, viz [11] 

Obsahuje menší množství komponentů než konkurence, čímž snižuje náklady na 

výrobu a také čas potřebný k montáži fixátoru.  

 Svorky systému XTRAFIX obsahuje tzv. Pinch-Lock západky, které zajišťují tyče 

a čepy s minimálním použitím šroubů a matic, viz Obrázek 4.16. 

 

Obrázek 4.16 Systém XTRAFIX od firmy Zimmer 
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Acumed 

 

Výrobce a prodejce zdravotnických potřeb sídlící v Portlandu v USA. Společnost 

byla založena 1988, viz [12] 

Stableloc – lehký a pro RTG téměř neviditelný zevní fixátor pro zápěstí, viz 

Obrázek 4.17. 

 

Obrázek 4.17 Stableloc - zevní fixátor zápěstí 

Orthofix 

 

Firma, nabízející zdravotnické potřeby. Zabývá se léčbou pohybového aparátu a 

specializuje se také na léčbu páteře. 

Na počátku svého vzniku se firma opírala o výzkumy italského vědce Bastianiho 

z univerzity ve Veroně. Kolem roku 1970 byl navrhnut stavebnicový systém zevního 

fixátoru, který byl od roku 1980 nabízen chirurgům, jakožto produkt firmy Orthofix. 

Fixátory firmy Orthofix jsou konstruovány pro jednoduchou manipulaci při 

roztahování kostí v průběhu léčby. K tomuto účelu jsou fixátory vybaveny stupnicemi pro 
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nastavení jejich délky, viz Obrázek 4.18. Zevní fixátory jsou na RTG snímku téměř 

neviditelné, viz [13] 

 

Obrázek 4.18 Stupnice pro nastavení délky fixátoru 

Nabízený sortiment: 

- Fixátor pro diafýzu dlouhých kostí, viz Obrázek 4.19. 

 

Obrázek 4.19 Zevní fixátor pro diafýzu dlouhých kostí 

- Periartrikulární hybridní fixátor – fixátor zavedený do blízkosti kloubů, viz 

Obrázek 4.20. 
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Obrázek 4.20 Periartrikulární hybridní fixátor 

- Zevní fixátor pro spojení kotníku s holenní kostí, viz Obrázek 4.21. 

 

Obrázek 4.21 Zevní fixátor kotníku 

  



33 

 

- Mini fixátor – slouží například pro zlomeniny prstů, viz Obrázek 4.22. 

 

Obrázek 4.22 Mini fixátor 

Biotek 

 

Světová společnost zabývající se ortopedickým léčením lidského těla. 

Illizarův externí fixátor 

 Kruhový fixátor pojmenován po ruském ortopedovi Illizarovi, který propagoval 

tuto techniku léčby. Pro výrobu těchto fixátorů je použita nerezová ocel. Přes kost jsou 

vedeny dráty, které jsou připevněny ke dvěma kruhovým konstrukcím. Ty jsou potom vůči 

sobě spojeny závitovými tyčemi, kterými na kost působí předpětí. Tento jednoduchý a 

v mnohém již zastaralý systém se ovšem stává čím dál častěji využívaným. A to zejména 

kvůli nízké ceně, viz [14],[22]. Kruhové fixátory jsou hlavním tématem této diplomové 

práce. 

 

Obrázek 4.23 Illizarův kruhový fixátor 
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ProSpon 

 

ProSpon s r.o. je česká firma založená v roce 1992. Zabývá se vývojem, výrobou a 

distribucí zdravotnických implantátů a nástrojů. Od svého založení se firma zaměřila 

především na externí fixace. V současnosti nabízí i nástroje a implantáty na rekonstrukci 

předního zkříženého vazu, spinální fixátory, onkologické náhrady všech velkých kloubů, 

dezy a v neposlední řadě  endoprotézu ramenního kloubu aj, viz [15]. Ukázka fixátoru od 

firmy ProSpon, viz Obrázek 4.24. 

 

Obrázek 4.24 Ukázka zevního kruhového fixátoru firmy ProSpon 
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5 Pevnostní a tuhostní výpočty různých variant kruhu zevního 

fixátoru 

Cílem pevnostní a tuhostní analýzy je stanovit závislost maximálního 

redukovaného napětí  MPa/ a celkového maximálního posunutí  /mm/ na 

působící síle FK /N/, modulu pružnosti E /MPa/ a geometrii zevního fixátoru. Tyto 

závislosti se jeví jako důležité pro prvotní návrhy kruhů fixátoru. 

5.1 Zadání 

Statická analýza se týká obecných kruhů zevního fixátoru (s otvory), které mají 

obdélníkový průřez, např. Obrázek 3.10 a 4.23. Na Obrázku 5.1 je červenou přerušovanou 

čarou je znázorněna jedna z více možných poloh Kirschnerova drátu (Obrázek 4.4 a 5.1), 

který je spojen s fixátorem a zároveň prochází kostí. Tento Kirschnerův drát je na obou 

volných koncích natahován, čímž způsobuje stažení kruhové části fixátoru. Ekvivalent této 

utahovací síly je působení hmotnosti m=100 kg (stanoveno při podrobném průzkumu 

napínačů Kirschnerových drátů), tedy síla: 

FK = m.g=100.9,807=980,7 N. 

 

Obrázek 5.1 Geometrie kruhové části zevního fixátoru 

Volba pouze jednoho Kirschnerova drátu se opírá o praktickou zkušenost, kdy je 

známo, že maximální zatížení i průhyby jsou v případech, kdy na kruh působí síly FK jen 

v jednom drátu (tj. je připevněn jen jeden drát), viz Obrázek 5.2. 
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Obrázek 5.2 Srovnání variant možných zatížení Kirschnerovými dráty 

Pro Obrázek 5.2 platí následující vztahy: 

                    

                    

 

5.2 Statický výpočet 

Modelovaný kruh je vyroben z kompozitu na bázi uhlíkových vláken, jejichž 

materiálové vlastnosti jsou v řešení zahrnuty. Hrubým, ale přijatelným předpokladem je 

izotropní a homogenní materiál z důvodu vyšší efektivnosti a jednoduchosti výpočtu a 

modelování. Jedná se o tyto parametry: 

- Modul pružnosti: E = 159112 MPa 

- Poissonovo číslo: μ = 0,35 

V úloze jsou využity 3 roviny symetrie. Tj. řeší se 1/8 objemu kruhu. Geometrie 

kruhu fixátoru je v těchto rovinách rozříznuta. Výsledná část, která je dále použita 

k výpočtu, je zobrazena na Obrázku 5.3. Předpokládá se zatížení silou jen od jednoho drátu 

(určitý extrém zatěžování, viz Obrázek 5.2).   
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K řešení úlohy je využit software Ansys Workbench 13 (viz. [16]), kde jsou 

zavedeny následující okrajové podmínky (Obrázek 5.4): 

- 3 roviny symetrie (značeno jako symetrie_xy, symetrie_yz, symetrie_xz). 

- Působící síly F=FK/4 = 245,18 N (vzhledem k zavedeným a výše vysvětleným 

symetriím je dostačující a výhodné řešit jen 1/8 celkového objemu). 

 

Obrázek 5.3 Modelovaná 1/8 objemu původní geometrie kruhu fixátoru 

 

Obrázek 5.4 Okrajové podmínky (kruh fixátoru)  
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5.2.1 Tvorba sítě 

Při tvorbě sítě konečných prvků na výpočtovém modelu bylo využito manuálního 

nastavení velikosti elementů na maximální hodnotu 1 mm. Na model kruhu fixátoru bylo 

dále použito hexa (šestistěnných) prvků. Celkem je vytvořeno 101167 uzlů a 22278 

elementů, viz Obrázek 5.5. Na Obrázku 5.6 je zobrazen detail sítě v místě působení síly F. 

 

Obrázek 5.5 Celkový počet elementů a uzlů sítě (kruh fixátoru, 1/8 objemu) 

 

Obrázek 5.6 Detail Sítě konečných prvků v místě působení síly F (kruh fixátoru) 
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5.3 Výsledky 

Cílem výpočtové analýzy je stanovit změny maximálního napětí  MPa/ a 

celkového maximálního posunutí  /mm/ v závislosti na změně geometrie profilu 

(rozměry B, T a průměr d), viz Obrázek 5.7. Pro napětí  (von Misesovo napětí 

/MPa/) platí vztah: 

        
    

    
                , 

kde          /MPa/ jsou hlavní napětí. Vnitřní průměr kruhové části fixátoru zůstává pro 

všechny výpočty stejný. Na jednom kruhu se nachází 8 otvorů o průměru d. 

 

5.7 Parametry, které se mění při výpočtu 

Vypočítané hodnoty jsou zaznamenány do tabulek a závislosti daných parametrů 

jsou vykresleny do grafů. Pro první variantu kruhu zevního fixátoru je na Obrázku 5.8 

vykreslen průběh redukovaného napětí      /MPa/ a průběh celkového posunutí /mm/

Obrázek 5.8 Průběh Von Misesova napětí (HMH) /MPa/ a celkového posunutí Δ /mm/, pro 

parametry geometrie B =20 mm, T= 10 mm, d= 8 mm  
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5.3.1 Výsledky výpočtu kruhu pro rozměry D1 = 230 mm, d = 8 mm 

Tabulka 5-1 Vypočítané hodnoty pro D1 = 230 mm, d = 8 mm a FC = 980,72 N 

 
T /mm/  /MPa/ ΔMAX /mm/ 

B= 20 mm 10 78,297 0,14180 

  8 97,752 0,17722 

  6 131,020 0,23627 

  5 157,230 0,28351 

B= 18 mm 10 94,559 0,18904 

  8 118,790 0,23626 

  6 159,380 0,31498 

  5 190,220 0,37796 

B= 15 mm 10 135,000 0,31454 

  8 168,920 0,39312 

  6 225,750 0,52415 

  5 269,860 0,62897 

Graf 5-1 Grafické zpracování výsledků z Tabulky 5-1, změna napětí  /MPa/ 

 

Graf 5-2 Grafické zpracování výsledků z Tabulky 5-1, změna posunutí  /mm/ 
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5.3.2 Výsledky výpočtu kruhu pro rozměry D1 = 230 mm, d = 6 mm 

Tabulka 5-2 Vypočítané hodnoty pro D1 = 230 mm, d = 6 mm a FC = 980,72 N 

 
T /mm/  /MPa/ ΔMAX /mm/ 

B= 20 mm 10 74,810 0,14079 

  8 93,867 0,17595 

  6 125,600 0,23456 

  5 150,990 0,28145 

B= 18 mm 10 90,432 0,18730 

  8 113,080 0,23407 

  6 151,250 0,31205 

  5 181,230 0,37444 

B= 15 mm 10 126,120 0,30969 

  8 157,660 0,38704 

  6 211,080 0,51597 

  5 252,300 0,61914 

Graf 5-3 Grafické zpracování výsledků z Tabulky 5-2, změna napětí  /MPa/

 

Graf 5-4 Grafické zpracování výsledků z Tabulky 5-2, změna posunutí  /mm/ 
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5.4 Zhodnocení a další využití 

Bylo provedeno 24 MKP výpočtů kruhu zevního fixátoru, pro různé varianty 

rozměrů: B  <15 mm; 20 mm>, T  <5mm; 10mm>, d  <6mm; 8mm>, vnitřní průměr 

ØD1= 230 mm a zatížení silou FK = 980,72 N, která nahrazuje působení Kirschnerova drátu 

Kruh má 8 otvorů o průměru d. Výsledky   a Δmax jsou přehledně uvedeny 

v Tabulce 5-1 a 5-2 a slouží jako návrhové parametry rozměrů kruhů zevních fixátorů. 

Pro další možné konstrukční úpravy kruhu fixátoru byly stanoveny vzorce pro 

přepočet maximálního redukovaného napětí  a pro maximální posunutí Δmax při 

změně působící síly FK nebo změně modulu pružnosti materiálu E, viz výpočet v programu 

Mathcad na Obrázku 5.9. Vzorce jsou ověřeny na zkušebním výpočtu a výsledné hodnoty 

srovnány s hodnotami získanými v softwaru Ansys Workbench. 

5.4.1 Vysvětlení na příkladu (přepočet pro jinou sílu a materiál) 

Je potřeba určit maximální napětí  a maximální průhyb Δmax pro zatížení 

kruhu fixátoru. Jsou známy tyto parametry:  

- Šířka profilu B /mm/ 

- Výška profilu T /mm/ 

- Vnitřní průměr kruhu d /mm/ 

- Vnější průměr kruhu D /mm/ = d+2B 

- Modul pružnosti E /MPa/ 

- Zatěžující síla FK /N/ 

Pro rychlé získání nových výsledků použijeme již známé hodnoty (B, T, d, D, 

E, F) z Grafů 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 a Tabulek 5-1, 5-2. Protože je geometrie kruhu a způsob 

zatížení v obou případech stejný a materiál je považován za lineární a homogenní, tak lze 

použít jednoduchý přepočet, kde využijeme konstanty Cref a Dref. Při výpočtu zde 

použijeme předem známé hodnoty, které označíme dolním indexem „1“. 

          
  

  
   , kde dle tabulek a grafů je: 

 E1 = původní zadaný modul pružnosti [MPa] 

F1 = původní zatížení silou F [N] 
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1max = základní vypočtená hodnota maximálního posunutí,  

viz Tabulka 5-1 nebo 5-2 

     
        

     
   , kde 1HMHmax je původní vypočtená maximální hodnotu 

napětí HMHmax (z Tabulek 5-1 a 5-2).  

Nyní lze na základě předchozích znalostí získat nové hodnoty maximálního 

posunutí 2 [mm] a maximálního napětí 2 [MPa] pro nově zvolený modul pružnosti E2 a 

novou zatěžující sílu F2. 

K tomuto výpočtu poslouží vzorce 

           
  
  
                                             

Ukázkový příklad je vypočten v softwaru Mathcad [17], viz Obrázek. V závěru je 

zde také provedena kontrola a procentuální srovnání výsledků s hodnotami získanými 

z MKP analýzy, provedené v softwaru Ansys Workbench. Výše uvedené vztahy pro 

přepočet jsou tedy ověřené. 

 

Obrázek 5.9 Přepočet max. redukovaného napětí /MPa/ a max. posuvu /mm/ (sw Mathcad) 
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6 Experiment 

Pevnostní a tuhostní výpočty metodou konečných prvků doprovázely také 

experimentální měření tuhosti a pevnosti. Pro experiment byl využit zatěžovací stojan 

INOVA ZUZ 100, který je v zázemí katedry Pružnosti a pevnosti, fakulty strojní, Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Cílem experimentu byla pevnostní a tuhostní 

kontrola zevního fixátoru. Tento experiment nebyl součástí diplomové práce. 

Metoda experimentálního měření spočívala v aplikaci zevního fixátoru na 

rozdělenou silonovou tyč, která nahrazovala zlomenou lidskou kost. Takto sestavený 

model byl zkontrolován docentem MUDr. Plevou z Fakultní nemocnice Ostrava a byl 

podroben experimentu na zatěžovacím stojanu, viz Obrázek 6.1 [24]. 

 

Obrázek 6.1 Zkoušený model zevního fixátoru 

Mezi obě části silonové tyče byl umístěn snímač síly, který sloužil k určení 

velikosti síly, kterou je zevní fixátor schopen přenést, viz Obrázek 6.2. Velikost takto 

změřené síly se poté porovnávala s velikostí síly vyvolanou zatěžovacím stojanem, viz 

[24]. 
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Obrázek 6.2 Umístění snímače síly 

Experiment čítal celkem 3 měření, kdy bylo každé z nich složeno z 10000 

cyklů. Frekvence zatěžování byla stanovena na 0,15 Hz, což odpovídá času jednoho 

cyklu 6,7 s. Výsledkem měření byla závislost posuvu na síle v čase. Selhání upínek 

bylo průběžně kontrolováno měřením vzdáleností mezi kruhy zevního fixátoru, viz 

kóty a, b, c na Obrázku 6.3. Velikost těchto vzdáleností se za celou dobu průběhu 

experimentu nezměnila, proto je vhodné využití Bonded kontaktu, viz Kapitola 7.2. 

Konstrukce kruhového zevního fixátoru lze považovat za spolehlivou a proto je fixátor 

vhodný pro aplikaci u pacientů, viz [24]. 

 

Obrázek 6.3 Schéma zkušebního modelu (kontrolní kóty) a záznam jednoho ze tří průběhů 

mechanického zatížení 
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7 Pevnostní a tuhostní analýza kompletního fixátoru 

Pro komplexnější představu o chování zevního fixátoru při provozním zatížení je 

provedena MKP analýza kompletního fixátoru, tj. všech jeho částí (Obrázek 7.1). Pro tento 

účel bylo použito software Ansys Workbench 14.5. 

 

Obrázek 7.1 Geometrie fixátoru 

7.1 Materiály 

Pro získání správných výsledků analýzy je potřeba zadat materiálová data pro 

jednotlivá tělesa modelu zevního fixátoru. Software Ansys Workbench využívá 

přednastavený materiál (konstrukční ocel), který automaticky aplikuje na všechna tělesa. 

Tuto skutečnost si je nutno pohlídat, protože Ansys na ni neupozorní a v případě 

nepozornosti proběhne výpočet s již zmíněnou konstrukční ocelí. 

Geometrie zevního fixátoru se skládá z více částí: 4 kruhy 

 4 tyče 

 16 upínek 

Kruhy a tyče jsou zhotoveny z kompozitu z uhlíkových vláken, zatímco pro upínky 

jsou uvažovány postupně dva materiály. Nejdříve je v modelu počítáno s upínkami 
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z titanové slitiny Ti-6Al-4V. Poté je tento materiál vyměněn za polyethereketonovou 

pryskyřici PEEK. 

7.1.1 Materiálová data pro Ansys Workbench 

Uhlíková vlákna, viz kapitola 5.2: E=159112 MPa 

 μ=0,35 

Titanová slitina, viz [19]: E=113800 MPa 

 μ=0,34 

PEEK, viz [25],[26],[27],[28] E=14000 MPa 

 μ=0,4 

7.2 Kontakty 

Mezi jednotlivými a výše zmíněnými částmi fixátoru jsou aplikovány kontakty, 

které upřesňují jejich vzájemné chování.: 

- Bonded contact („slepení“) – Bonded kontakt může být použit, protože 

z experimentu je zřejmé, že tyče se v upínkách nepohnuly ani při extrémních 

zátěžích (lze považovat za pevné spojení), viz Kapitola 6. 

o Použito pro pevný kontakt mezi spodními částmi kruhů a upínkami (Obrázek 7.2) 

– modrá a červená plocha. 

o Druhým pevným kontaktem jsou spojeny tyče fixátoru a spodní části upínek 

(Obrázek 7.3) – modrá a červená plocha. 

- Frictionless support 

o Kontakt bez tření doplňuje do dvojice Bonded Contact. Tzn., že spojuje vrchní 

část kruhů a upínky (Obrázek 7.4). 

o A ve stejném smyslu doplnění je umístěn také mezi jednotlivé tyče a horní části 

upínek (Obrázek 7.5) 

o Posledním kontaktem bez tření jsou spojeny tyče a vnitřní plochy otvorů kruhů, 

viz Obrázek 7.6.  



48 

 

 

Obrázek 7.2 Bonded contact spojující kruh a upínku 

 

Obrázek 7.3 Bonded contact mezi tyčí a upínkou 

 

Obrázek 7.4 Frictionless support - kruh a upínka 
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Obrázek 7.5 Frictionless support - tyč a upínka 

 

Obrázek 7.6 Frictionless support – tyč a kruh 
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7.3 Síť konečných prvků 

Při tvorbě sítě konečných prvků bylo použito celkem 336836 uzlů a 100373 prvků, 

viz Obrázek 7.7. Velikosti a typy elementů byly pro jednotlivá tělesa nastaveny 

individuálně, za účelem optimálního vytvoření sítě. Prvotní výpočet byl však spuštěn 

s defaultní sítí a to z důvodu rychlého získání výsledků. Teprve po jejich kontrole a 

důkladném zvážení došlo k individuálnímu přenastavení původní sítě. Zejména byl 

nastaven typ elementů a jejich velikost v závislosti na prioritě získaných výsledků v dané 

lokalitě. 

 

Obrázek 7.7 Celkové zobrazení sítě konečných prvků fixátoru 

7.3.1 Část fixátoru – kruh 

Pro všechny čtyři kruhy zevního fixátoru jsou nastaveny elementy o velikosti 

3 mm. Dále je zvolen typ elementu, kde je primární důraz kladen na tvorbu šestistěnných 

elementů. V okolí kruhových otvorů je navíc síť hustší. Po obvodu jednoho otvoru je 12 

elementů. Síť konečných prvků pro jeden z kruhů je vyobrazena na Obrázku 7.8. 

 

Obrázek 7.8 Síť konečných prvků - kruh fixátoru 
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7.3.2 Část fixátoru – tyč 

U tyčí fixátoru se nevyskytují místa, kde by bylo potřeba tvořit hustší síť 

konečných prvků. Proto byla pouze nastavena velikost elementů na hodnotu 3 mm a typem 

elementů byly taktéž zvoleny šestistěnné prvky, viz Obrázek 7.9. 

 

Obrázek 7.9 Síť konečných prvků – tyč 

7.3.3 Část fixátoru – upínka 

Poslední geometrií při nastavení sítě jsou upínky fixátoru. Zde je díky předchozímu 

výpočtu předpokládáno největší redukované napětí a proto je potřeba zvolit menší velikost 

elementů, abychom zpřesnili výsledné hodnoty. Velikost elementů je tedy nastavena na 

hodnotu 2 mm, přičemž jsou zde také předepsány šestistěnné elementy, viz Obrázek 7.10. 

 

Obrázek 7.10 Síť konečných prvků - upínka 
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7.4 Okrajové podmínky 

Důležitým předpokladem pro výpočet pevnostní a tuhostní analýzu zevního 

fixátoru je rozbor působících sil, viz následující text. 

7.4.1 „Utažení Kirschnerových drátů“ 

V konečno prvkovém modelu jsou Kirschnerovy dráty uchycené v upínkách 

nahrazeny tahovými silami. Přímý vliv upínek se neřeší. Pro každý kruh je uvažováno 

dvou Kirschnerových drátů, které jsou nahrazeny celkem čtyřmi silami, od 16 

Kirschnerových drátů, o velikosti FK = 980,72 N. (odvození síly viz. kapitola 5.1). Pro 

přiblížení modelu realitě jsou síly zavedeny v místě skutečného uchycení Kirschnerových 

drátů. Tzn. 3 mm nad jednotlivými kruhy. Díky tomu každá síla FK vyvolává na kruh 

ohybový moment. Síly FK jsou umístěny nad otvory v kruhu (tj. extrém – síla působí 

v nejslabším místě průřezu, kde je vrubový vliv otvoru). Celkem na fixátor působí 16 sil 

FK (Obrázek 7.11).  

Reálné umístění Kirschnerových drátů v upínkách zevního fixátoru jsou zobrazeny 

na Obrázku 7.12. Jsou zde zakótované výše zmíněné vzdálenosti Kirschnerových drátů od 

kruhů fixátoru, tj drát se nachází 3 mm nad geometrií kruhu. Kóta T = 8 mm poté 

znázorňuje tloušťku kruhů. 

 

Obrázek 7.11 Síly vyvolané utažením Kirschnerových drátů 
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7.12 Model fixátoru - uchycení Kirchnerových drátů 

7.4.2 Přenos hmotnosti pacienta do fixátoru 

Další zatížení externího fixátoru je vyvoláno samotným pacientem. Tedy jeho 

hmotností. K největšímu zatížení dochází v okamžiku, kdy se pacient postaví pouze na 

jednu nohu a to na nohu s fixátorem.  

Předpokládáme, že externí fixátor bude pacientovi umístěn na kost tibii. 

Extrémní zatížení fixátoru bude tedy vyvoláno tíhovou silou od hmot umístěných nad 

fixátorem (včetně), viz Obrázek 7.13. 
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Obrázek 7.13 Umístění zevního fixátoru 

Pro osobu vážící 120 kg je hmotnost nohy cca 1,4 kg, tj. 1,2%, dle fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, viz [18]. K výpočtu tedy použijeme 98,8% 

z celkové hmotnosti. Celková zatěžující síla je vypočítána následovně:  

FZ_CELK = m*((100-p)/100)*kDYN*g = 120*((100-98,8)/100)*1,4*9,81 = 1628,3 N, 

kde: 

m = 120 Kg…celková hmotnost pacienta 

p = 98,8 %…vyjádření hmotnosti nohy vzhledem k hmotnosti pacienta  

v procentech 

kDYN = 1,4…koeficient zohledňující dynamické zatížení – u pohybu s pacienta 

s fixátorem  nepředpokládáme např. běhání, ale pouze chůzi o berlích. 

I v tomto případě může však může nastat extrém zatížení, kdy na fixátor 

působí skoro celá tíha pacienta. 

g = 9,81 m.s
-2

…gravitační zrychlení 

Předpokládá se, že zlomená kost je extrémně poškozena a v nejhorším případě 

nepřenáší v oblasti komplikované fraktury žádné zatížení od hmotnosti pacienta. Toto 

zatížení je pojmenováno jako „celková zatěžující síla“ FZ_CELK /N/ a je na fixátor přenášeno 

přes kirschnerovy dráty. Síla FZ_CELK je dále rovnoměrně rozdělena na šestnáct stejných sil 

(16 krát 101,76 N), které nahrazují Kirschnerovy dráty a jsou jednotlivě aplikovány na 

kruhy fixátoru v místě upínek, viz Obrázek 7.14. 

FZ_CELK 
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Obrázek 7.14 Působení tíhy pacienta na fixátor (složka síly v ose z) 

7.4.3 Šrouby v upínkách 

Pro uchycení upínek ke kruhům fixátoru slouží šrouby M5. Z jejich utažení vzniká 

v upínce síla o velikosti cca 10% Re. Mez kluzu zpevněné titanové slitiny Ti-6Al-4V je 

cca. 880 MPa, viz [19]. Pro zatíženou vnitřní plochu upínky je výsledná síla FU= 784 N. 

V závislosti na tuto sílu je vyvolána odpovídající reakce, viz Obrázek 7.15. Celkem na 

fixátor působí 16 sil a 16 stejně velkých reakcí, tzn. jedna dvojice sil pro každou upínku. 

Přímý vliv šroubu se tedy neřeší (uvažuje se jeho nahrazení silamu FU). 

 

Obrázek 7.15 Síla a reakce vyvolaná šroubem v upínce 
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7.4.4 Uchycení fixátoru v prostoru 

Pro správný výpočet je potřeba fixátor uchytit. Při pohledu na stojícího člověka 

(Obrázek 7.13), byla na spodní plochy tyčí fixátoru zavedena okrajová podmínka 

nahrazující pružné podloží (Elastic Support), viz Obrázek 7.16. Tuhost podloží byla 

odhadnuta na 10 N.mm
-3

. Pružné podloží v tomto případě vhodně a elasticky aproximuje 

uchycení fixátoru v končetině, viz také [29],[30]. 

 

Obrázek 7.16 Pružné podloží 

 Druhé omezení v prostoru je zavedeno ve směru zbývajících dvou a zároveň na 

sebe kolmých os. Okrajová podmínka je umístěna pro jednotlivé směry omezení do 

navzájem opačných konců sousedících tyčí, aby se omezení pohybu rozmístilo co nejvíce 

rovnoměrně do celého fixátoru, viz Obrázek 7.17. 

 

Obrázek 7.17 Omezení posuvu v osách x a y 
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7.5 Výsledky MKP analýzy – σmaxHMH a Δmax 

Cílem MKP analýzy je získání představy o mechanickém chování zatíženého 

zevního fixátoru. Zkoumanými parametry jsou maximální redukované napětí dle teorie 

HMH (Von Mises) σmaxHMH a maximální posunutí Δmax. Důležitějším z těchto dvou 

parametrů je maximální redukované napětí, které nesmí překročit mez kluzu Re materiálu. 

Výsledné hodnoty σmaxHMH a Δmax jsou postupně vykresleny pro jednotlivá tělesa fixátoru a 

nakonec také pro fixátor kompletní. V dalším kroku jsou výsledné hodnoty zaznamenány 

do tabulky, kde je také vyjádřena bezpečnost vůči mezi kluzu Re. Celkem byly získány 

výsledky dvou materiálových variant, kdy změnou materiálu prošly upínky fixátoru. 

7.5.1 Výsledné hodnoty pro upínky z titanové slitiny 

Pro kruhy fixátoru je maximální redukované napětí rovno 117,53 MPa 

(Obrázek 7.18). Maximální posunutí je potom 1,58 mm (Obrázek 7.19). 

 

Obrázek 7.18 Kruhy - Maximální redukované napětí /MPa/ 

 

Obrázek 7.19 Kruhy - Maximální posunutí /mm/ 
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Tyče zevního fixátoru nepodléhají tak významnému zatížení jako ostatní části. 

Zejména na něj nepůsobí přímo žádná vnější významná zatěžující síla. Maximální 

redukované napětí zde dosahuje pouhých 62,07 MPa (Obrázek 7.20). Maximální posunutí 

je srovnatelné s předchozím případem, protože fixátor se posouvá v prostoru jako celek. 

Na Obrázku 7.21 je zobrazeno Δmax = 1,53 mm. Vzhledem k takto nízkému σmaxHMH budou 

mít tyče vysokou bezpečnost. 

 

Obrázek 7.20 Tyče - Maximální redukované napětí /MPa/ 

 

Obrázek 7.21 Tyče - Maximální posunutí /mm/ 



59 

 

K největšímu maximálnímu redukovanému napětí dochází v upínkách, kde 

maximální hodnota dosahuje 154,38 MPa, viz Obrázek 7.22. Z důvodu předpokládaných 

nejvyšších hodnot σmaxHMH byly pro upínky použity menší elementy konečno prvkové sítě, 

než pro zbytek geometrie zevního fixátoru, viz kapitola 7.2.3. I přes takto poměrně vysoké 

hodnoty σmaxHMH, které vychází vzhledem ke zbytku fixátoru, však splňují upínky 

podmínku σmaxHMH < Re. Bezpečnost bude tak díky vysoké mezi kluzu stále vyhovující, viz 

Tabulka 7-1. Nutno však podotknout, že tato špička σmaxHMH je navýšena vlivem přísné 

podmínky Bonded kontaktu. Reálné hodnoty budou nepatrně nižší, ty ale nebudou brány v 

úvahu. Maximální posunutí upínek je 1,55 mm, viz Obrázek 7.23.  

 

Obrázek 7.22 Upínky - Maximální redukované napětí /MPa/ 

 

Obrázek 7.23 Upínky - Maximální posunutí /mm/ 
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Při zobrazení celkového σmaxHMH (Obrázek 7.24) a celkového Δmax (Obrázek 7.25) 

se získají hodnoty odpovídající maximálním hodnotám upínek. Obrázek 7.24 zobrazující 

maximální redukované napětí zobrazuje střídavé hodnoty nižšího a vyššího redukovaného 

napětí po obvodu kruhů, které je vyvoláno působením síly od utažení Kirschnerových 

drátů. Na Obrázku 7.25 potom můžeme vidět nesymetrické posunutí zevního fixátoru 

vyvolané nesymetrickými okrajovými podmínkami uchycení fixátoru v prostoru. 

 

Obrázek 7.24 Kompletní fixátor - Maximální redukované napětí /MPa/ 

 

Obrázek 7.25 Kompletní fixátor - Maximální posunutí /mm/ 
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7.5.2 Výsledné hodnoty pro upínky z materiálu PEEK 

V druhém výpočtu bylo pro upínky fixátoru využito materiálu PEEK, zatímco 

materiálem pro kruhy a tyče zůstalo uhlíkové vlákno. Při této změně materiálu je viditelná 

změna maximálních redukovaných napětí σmaxHMH /MPa/, kdy u kruhů je tato hodnota 

rovna 128,78 MPa (Obrázek 7.26). Maximální posunutí v jednotlivých částech fixátoru 

zůstalo přibližně stejné s předchozí variantou použitých materiálů. Hodnota Δmax pro kruhy 

je rovna 1,62 mm, viz Obrázek 7.27. 

 

Obrázek 7.26 Kruhy - Maximální posunutí /mm/ 

 

Obrázek 7.27 Kruhy – Maximální redukované napětí /MPa/ 
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Pro tyče fixátoru je maximální redukované napětí σmaxHMH = 69,04 MPa, viz 

Obrázek 7.28 a maximální posunutí Δmax = 1,57 mm, viz Obrázek 7.29. Tyto hodnoty jsou 

srovnatelné s předchozí variantou. 

 

Obrázek 7.28 Tyče – Maximální redukované napětí /MPa/ 

 

Obrázek 7.29 Tyče – Maximální posunutí /MPa/ 
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Jak již bylo zmíněno, upínky prošly změnou materiálu. Původní titanová slitina 

byla nahrazena materiálem PEEK, viz Kapitola 7.1.1. Nově vypočítané hodnoty 

maximálního redukovaného napětí σmaxHMH = 110,43 MPa, viz Obrázek 7.30 a 

maximálního posunutí Δmax = 1,75 mm, viz Obrázek 7.31.  

 

Obrázek 7.30 Upínky – Maximální redukované napětí /MPa/ 

 

Obrázek 7.31 Upínky - Maximální posunutí /mm/ 
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Pro lepší představu o získaných průbězích redukovaných napětí σHMH /MPa/ a 

posunutí Δ /mm/ a zároveň o maximálních redukovaných napětích σmaxHMH /MPa/ a 

maximálních posunutích Δmax /mm/ jsou vykresleny Obrázky 7.32 a 7.33, kde je zobrazen 

celkový pohled na zevní fixátor. Z těchto obrázků je viditelné, že změna materiálu upínek 

z titanové slitiny na materiál PEEK způsobila snížení celkového maximálního 

redukovaného napětí σmaxHMH. Další významnou změnou je přesun hodnoty σmaxHMH 

z upínek do oblasti kruhů. Maximální redukované napětí σmaxHMH se nyní nachází 

v oblastech působení sil od Kirschnerových drátů. 

 

Obrázek 7.32 Kompletní fixátor – Maximální redukované napětí /MPa/ 

 

Obrázek 7.33 Kompletní fixátor – Maximální posunutí /mm/  
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7.6 Tabulkový přehled dosažených výsledků 

Pro komplexní přehled o dosažených hodnotách σmaxHMH a Δmax pro jednotlivé části 

fixátoru a pro celý fixátor jsou výsledky zaznamenány do Tabulky 7-1, která zahrnuje obě 

materiálové varianty. 

Pro každou část fixátoru jsou zde uvedeny materiály, jejich meze kluzu a odvozené 

bezpečnosti vůči těmto mezím kluzu. Z bezpečnostního hlediska vychází z tohoto 

tabulkového srovnání nejlépe tyče fixátoru a to pro obě materiálové varianty. Mají 

nejmenší hodnoty maximálního redukovaného napětí a největší bezpečnosti  

Při využití upínek z titanové slitiny dopadly z bezpečnostního hlediska nejhůře 

kruhy, u kterých sice nevyšlo největší σmaxHMH, ale vzhledem k nižší mezi kluzu 

uhlíkových vláken vychází bezpečnost nejmenší (bezpečnost = 1,7).  

Při použití upínek z materiálu PEEK se nejvyšší redukované napětí σmaxHMH 

přesunulo do kruhů fixátoru, čímž se snížila bezpečnost vůči mezi kluzu z předchozích 1,7 

na 1,6. Stejnou hodnotu bezpečnosti (1,6) mají upínky, u kterých se sice po změně 

materiálu snížilo maximální redukované napětí, ale materiál PEEK má zároveň mnohem 

nižší mez kluzu. 

Celková bezpečnost konstrukce zevního fixátoru je rovna nejnižší bezpečnosti 

jednotlivých částí. Bezpečnost fixátoru je tedy 1,7 pro model s upínkami z titanové slitiny 

a 1,5 pro model s upínkami z PEEKu. Obě tyto hodnoty jsou dostačující a je možno obě 

varianty fixátoru doporučit k aplikaci u pacientů. 

Tabulka 7-1 Výsledné zobrazení v tabulkovém přehledu 

varianta 1 σHMHmax /MPa/ Δmax /mm/ Materiál Re /MPa/ Bezpečnost 

upínky 154,38 1,55 Ti-6Al-4V 880 5,7 

tyče 62,07 1,53 Uhlíková vlákna 200 3,2 

kruhy 117,53 1,58 Uhlíková vlákna 200 1,7 

Fixátor - celek 154,38 1,58 
  

1,7 

varianta 2 σHMHmax /MPa/ Δmax /mm/ Materiál Re /MPa/ Bezpečnost 

upínky 110,42 1,75 PEEK 172 1,6 

tyče 69,04 1,57 Uhlíková vlákna 200 2,9 

kruhy 128,78 1,62 Uhlíková vlákna 200 1,6 

Fixátor - celek 128,78 1,75     1,6 
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7.7 Diskuse výsledků s řešiteli projektu TA03010804 "Osteosyntéza 

zlomenin nohy a ruky" 

Dne 10.4.2014 proběhla na VŠB-TU Ostrava prezentace výsledků výpočtu 

kruhového fixátoru za účasti celého řešitelského týmu.  

Na základě výtky možných chyb výpočtu vlivem používání bonded (glue) kontaktů 

prezentovaných v této diplomové práci, viz kapitola 7.2, by mohly být výsledky 

redukovaných napětí v kruhových upínkách chybné, viz kapitola 7.5.1, Obrázek 7.22 a 

kapitola 7.5.2, Obrázek 7.30. Proto bylo nutné tyto výsledky blíže ověřit zjednodušeným 

výpočtem. 

Zjednodušený výpočet pomocí MKP využívá dvě roviny symetrie upínky, zatížení 

silou ve šroubu, pružného podkladu (v místě otvoru pro tyč) a zatížení tlakem (mírně 

rozevírá upínku), viz Obrázek 7.34. 

 

Obrázek 7.34 Síť konečných prvků a okrajové podmínky – zjednodušený kontrolní 

výpočet 

Z výsledků redukovaných napětí a celkového průhybu, např. pro upínku z titanové 

slitiny, viz Obrázek 7.35 a 7.36, je při porovnání s Obrázky 7.22 a 7.23 zřejmá dostatečná 

shoda, která potvrzuje správnost výpočtu v kapitole 7. 

Maximální napětí ve šroubu je zatíženo chybou diskretizace, avšak maximální 

hodnota v místě poloměru v blízkosti šroubu a kruhu 144,66 MPa (zjednodušený kontrolní 

výpočet, viz Obrázek 7.35) dostatečně dobře koresponduje s hodnotou 154,38 MPa (úplný 

model soustavy kruhového fixátoru, viz Obrázek 7.22). Při porovnání je zřejmá relativní 

chyba 6,3 %. 
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Obrázek 7.35 Upínka z titanové slitiny - redukované napětí /MPa/ - zjednodušený 

kontrolní výpočet 

 

Obrázek 7.36 Upínka z titanové slitiny – celkové posunutí /mm/ - zjednodušený kontrolní 

výpočet 

Podobně je tomu také u celkového posunutí, kde jsou hodnoty 1,49 mm 

(zjednodušený kontrolní výpočet, viz Obrázek 7.36) a 1,55 mm (úplný model soustavy 

kruhového fixátoru, viz Obrázek 7.23). Při porovnání je zřejmá relativní chyba 3,9 %. 

Z toho lze potvrdit správnost výpočtu i polohu maximálních napětí z kapitoly 7. 
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8 Poznatky pro další rozvoj 

Rád bych pokračoval v doktorském studiu na katedře Pružnosti a pevnosti a 

věnoval se této problematice zevních fixátorů podrobněji. 

Nabízí se možná vylepšení konstrukce: 

 určité optimalizace geometrie fixátorů, specializované fixátory pro děti/dospělé aj. 

 Dále je možné se zabývat tzv. hybridními fixátory, viz Obrázky 4.12 a 4.20. 

 Nabízí se bližší zkoumání zatížení fixátorů (vliv svalů aj.) 

 Modelování s přímým uchycením v kosti (tj. nahrazení pružného podkladu) a 

zkoumání průběhu redukovaného napětí také v kosti. 

 Pravděpodobnostní přístup. Např. spojení MKP a metody SBRA (metoda Monte 

Carlo), která by vhodně respektovala variabilitu materiálů, zatížení, geometrii 

uchycení a snad také variabilitu zlomeniny. 
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9 Závěr 

V diplomové práci jsem se věnoval pevnostní analýze zevního fixátoru pro nohu. 

Tento typ léčby je jedním ze dvou hlavních osteosyntetických způsobů napravení zlomené 

kosti.  

Práce se dělí na dvě části. V první (teoretické) části diplomové práce je rozepsána 

problematika anatomie lidského těla. Zejména jsem se zaměřil na kosti dolní končetiny. 

Dále jsem uvedl typy zlomenin a různé způsoby jejich léčby. Vzhledem k zadání 

diplomové práce jsem se zabýval hlavně osteosyntetickým způsobem léčby a to zevní 

fixací. Pro úplnost jsem uvedl také osteosyntetické materiály, které se v lékařství využívají 

a vypracoval jsem rešerši firem a jejich produktů, které se osteosyntézou, hlavně externí 

fixací, zabývají. Zmiňuji se také o experimentech na Katedře pružnosti a pevnosti, které se 

zabývají touto problematikou.  

Praktická část přechází nejprve na pevnostní analýzu kruhu zevního fixátoru. Pro 

zjednodušení modelu je kruh vhodně rozdělen třemi rovinami symetrie a k výpočtu je tedy 

použita pouze 1/8 původní geometrie. Na tuto část jsem zavedl ¼ zatěžující síly FK, jejíž 

hodnota byla stanovena na 980,72 N. Statický výpočet proběhl v software Ansys 

Workbench 13. Při tvorbě sítě konečných prvků bylo použito celkem 101167 uzlů a 22278 

elementů. Cílem této první MKP analýzy bylo stanovit maximální redukované napětí 

σHMHmax a maximálního posunutí Δmax. Vzhledem k různým variantám kruhů, kdy byl 

měněn průřez profilu a také průměr děr. Bylo získáno celkem 24 výsledků pro maximální 

hodnoty redukovaného napětí a posuvů. Tyto hodnoty jsem zaznamenal do tabulky a také 

jsem vykreslil grafy pro snadné srovnání vlastností jednotlivých variant kruhů. Pro 

snadnější a rychlejší získání nových hodnot σHMH a Δmax v případě změny zatěžující síly 

nebo materiálových konstant jsem dále stanovil vzorce pro jejich přepočet a napsal 

jednoduchý skript v sw Mathcad, kdy se získají výsledky pro jiné zátěžové a materiálové 

kombinace. Výhoda spočívá zejména v rychlosti a v nezávislosti na MKP řešiči. 

V další kapitole jsem se zabýval pevnostní analýzou kompletního fixátoru. Ten se 

skládá ze 4 kruhů, 4 tyčí a 16 upínek. Pro MKP analýzu fixátoru jsem použil program 

Ansys Workbench 14.5. Mezi jednotlivá tělesa jsem nejdříve stanovil kontakty, kterými 

byly pevný kontakt (Bonded) a volný kontakt bez tření (Frictionless). Volba Bonded 

kontaktu vyplývá také z tuhosti spojů podpořených experimenty. Dále jsem vytvořil síť 
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konečných prvků, kdy jsem individuálně měnil nastavení sítě pro jednotlivá tělesa., kdy 

hlavním parametrem změny byly velikosti elementů. Celkem bylo vytvořeno 336836 uzlů 

a 100373 elementů. Pro úplnost nastavení MKP analýzy jsem dále zadal okrajové 

podmínky. První z nich bylo utažení Kirschnerových drátů, kdy síla jimi vyvolaná působí 

na kruhy fixátoru. Druhou složkou působící v témže místě byla síla vyvolaná hmotností 

pacienta doplněná o dynamický účinek. Další okrajové podmínky byly síly způsobené 

utažením šroubů v upínkách, které je spojují s kruhy fixátoru. Uchycení fixátoru v prostoru 

jsem zajistil pomocí zamezení dvou na sebe kolmých složek posuvu v prostoru 

aplikovaných na konce tyčí fixátoru. Na třetí směr, který je souhlasný s podélnout osou 

tyčí jsem zavedl okrajovou podmínku pružného podloží, která má simulovat určitou 

možnost pohybu fixátoru v kosti pacienta a pružné chování Kirschnerových drátů.  

Do řešení MKP analýzy bylo zahrnuto dvou materiálových variant. Varianty se od 

sebe lišily pouze materiálem upínek. Nejdříve byla použita titanová slitina, která byla poté 

nahrazena materiálem PEEK. Materiál pro kruhy a tyče je v obou řešených variantách 

stejný, je jim kompozit z uhlíkových vláken. Z výsledků MKP analýzy první varianty je 

zřejmé, že největší maximální redukované napětí se nachází v upínkách fixátoru, kde je 

maximální hodnota rovna 154,38 MPa. Naopak k nejmenšímu σmaxHMH dochází v 

uhlíkových tyčích, kde je hodnota maximálního redukovaného napětí 62,07 MPa. 

Výsledné hodnoty druhé varianty se významně liší. Nejvyšší hodnota maximálního 

redukovaného napětí se díky změně materiálu upínek přesunula do kruhů fixátoru. 

Hodnota σmaxHMH se zde rovná 128,78 MPa. Nejnižší hodnota σmaxHMH zůstala i pro druhou 

variantu v tyčích, kdy σmaxHMH = 69,04 MPa. Výsledné hodnoty jsou dále zaznamenány do 

tabulky, kde je také vyjádřena bezpečnost vůči mezi kluzu. Z pohledu bezpečnosti vychází 

nejlépe pro upínky pro první variantu (bezpečnost 5,7) a tyče fixátoru pro druhou variantu, 

kde je bezpečnost 2,9. Celková bezpečnost zevního fixátoru se ale odvíjí od nejnižší 

hodnoty bezpečnosti jednotlivých členů. V případě první varianty se celková bezpečnost 

rovná bezpečnosti kruhů, kdy se bezpečnost rovná 1,7. Druhá varianta má bezpečnost 1,6 a 

je to hodnota pro kruhy i upínky. I přes poměrně nízké hodnoty vypočítaných bezpečností 

vůči mezi kluzu použitého materiálu, je celková bezpečnost zevního fixátoru dostačující a 

vyhovující. Mé výsledky a závěry také potvrzují experimenty, viz [24].  
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Výše uvedené výpočty upínek pro tyče fixátoru byly také ověřeny zjednodušeným 

kontrolním výpočtem (bez uvažování mechanického kontaktu) a potvrdily správnost 

numerického modelu MKP celé soustavy fixátoru. 

Konstrukční řešení zevního fixátoru považuji za uspokojivé. Vzhledem k použitým 

materiálům je fixátor téměř neviditelný pro RTG záření. Další výhodou je také nižší 

hmotnost oproti archaickému ocelovému zevnímu fixátoru. Vzhledem k výše zmíněným 

parametrům, výhodám a získaným výsledků z MKP analýzy je fixátor vhodný a způsobilý 

k lékařskému využití. 

Diplomová práce vznikla ve spolupráci FNO s VŠB-TU Ostrava a firmou MEDIN, 

a.s., která průběžně kontrolovala výsledky práce a dodávala svůj pohled na věc, čímž mi 

pomohla získat informace přímo z praxe. 

Diplomová práce byla vypracována v rámci projektu Výzkumu a vývoje 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky FR-TI3/818 "ZEVNÍ FIXACE" a 

v rámci projektu Aplikovaného výzkumu Technologické agentury České 

republiky TA03010804 "Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky" 

Společně s vedoucím práce se publikují výsledky mé práce v prestižních časopisech 

(Web of Science, Scopus). 
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