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Anotace: 

Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem testování loketního kloubu. 

Testovaná loketní náhrada je stísněného typu. Návrh bude zohledňovat zatěžování 

loketního kloubu během každodenních aktivit u „průměrného“ člověka, které je nicméně 

velice různorodé. Pomocí programu Abaqus bude následně provedena pevnostní zkouška 

v nejhorších pozicích navrženého zatěžování.  

Klíčová slova: 

Náhrada loketního kloubu, Stísněná náhrada, Abaqus 

 

Annotation: 

This bachelor thesis deals with the design of elbow joint testing. The elbow 

replacement is a constrained type. The elbow joint testing design will take into account 

loading during daily activities of „common“ person which can be very diverse. Then the 

Abaqus program will perform a strength test in the worst positions of proposed loading. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je navržení způsobu testování náhrad loketního 

kloubu. Cílem této práce je shromáždění potřebných informací týkajících se zatěžování 

loketní kloubu „průměrného“ pacienta při každodenních aktivitách, jejich analýza a 

následné navrhnutí způsobu testování loketního kloubu. Poté budou provedeny pevnostní 

zkoušky „nejhorších“ možných scénářů navrženého zatěžování v programu Abaqus, který 

využívá analýzu metody konečných prvků.  

Náhrady loketního kloubu jsou oproti kolenním či kyčelním náhradám mnohem 

méně běžné. V roce 2017 ve Velké Británii proběhlo celkem 146592 operací náhrad 

kloubů. Z tohoto počtu bylo 68167 (46,5 %) náhrad kyčle a 70690 (48,2 %) náhrad kolena. 

Loketních náhrad se provedlo pouhých 805 (0,55 %). Zbylé operace se týkaly ramen (4,2 

%) a kotníků (0,51 %). [1] Z toho je zřejmé, že doposud byla největší pozornost odborníků 

upřena především na náhrady kolen a kyčlí.  

Z tohoto důvodu není o zatěžování loketního kloubu při každodenních činnostech 

průměrného člověka známo příliš mnoho informací. Odborných publikací a výzkumů 

věnujících se loketním náhradám je dostupných velmi málo. V českých zdrojích žádné 

výzkumy neproběhly. Proto byla pro tuto práci stěžejní anglicky psaná literatura. 

K předním odborníkům zabývajících se studiem loketních náhrad patří Američan Bernard 

F. Morrey. Jelikož se jedná o méně probádanou oblast a výzkum je teprve na počátku, 

většina použité literatury pro tuto práci je čerpána z elektronických zdrojů. Pro úplnost je 

nutné dodat, že se jedná o velice dynamické téma, které se stále vyvíjí, a proto je možné 

očekávat, že další studie a výzkumy teprve budou provedeny. 
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1 Loketní kloub 

Tato kapitola se bude zabývat charakteristikou loketního kloubu. Nejprve bude 

pozornost zaměřena na anatomii loketního kloubu a následně na pohyby, které tento kloub 

umožňuje. V další části budou uvedeny stabilizátory, které tvoří základní funkci loketního 

kloubu a dále budou stanoveny rozsahy pohybu v části týkající se kinematiky. Detailně 

budou analyzovány přenosy zatížení a závěrem této kapitoly budou nastíněny nejčastější 

důvody vedoucí ke kloubním náhradám. 

1.1 Anatomie 

Nejprve je třeba vyzdvihnout důležitost loketního kloubu jakožto základního článku 

řetězce horní končetiny „rameno – loket – zápěstí – dlaň“. Jedná se o kloub složený, kde 

artikulují tři kosti – humerus (kost pažní), ulna (kost loketní) a radius (kost vřetení). Tyto 

kosti mezi sebou vytváří tři kloubní spojení (humero-ulnární, humero-radiální a radio-

ulnární kloub), které jsou obklopeny kloubní kapslí. Tato kapsle se skládá ze dvou vrstev. 

Vnější vazivová vrstva tvoří pevný obal a její funkcí je chránit. Vnitřní synoviální vrstva 

produkuje synoviální tekutinu neboli kloubní maz. Tato tekutina obklopuje kloub a má za 

úkol vyživovat chrupavky a snižovat tření při vzájemném pohybu mezi artikulujícími 

kloubními plochami. [2] [3] Mezi základní funkce loketního kloubu zahrnujeme například 

uchopování předmětů, jemné pohyby ruky a nastavení pozice ruky v prostoru. Ztráta 

funkčnosti loketního kloubu velmi vážně ovlivňuje každodenní aktivity a znepříjemňuje 

život a práci každému, kdo má funkčnost loketního kloubu jakkoli omezenou. 

Spojení tří kloubních spojení můžeme vidět na obrázku 1. Prvním kloubním spojení 

je kloub humero-ulnární, což je kladkový typ kloubu. Na hlavici pažní kosti se nachází 

rýha, která je vložena do vodící hrany v jamce loketní kosti. Kosti se nemohou posouvat do 

strany. Mohou konat pouze flexi nebo extenzi. [4] 

Druhým kloubním spojením je kloub humero-radiální, který je typ kulový. 

Umožňuje pohyb ve třech osách (flexi-extenzi, abdukci-addukci a rotaci). Jamka kosti 

pažní i jamka artikulující kosti vřetení mají tvar části koule. [4] 
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Třetím kloubním spojením je kloub radio-ulnární, který je typ kolový. Jedná se o 

jednoosý kloub, který umožňuje rotaci kloubu, tedy supinaci a pronaci. Osa otáčení je 

shodná s podélnou osou kosti. [4] 

 

Obr. 1 Anteriorní a posteriorní pohled na kosti loketního kloubu [5] 

Tato tři kloubní spojení mají 2 stupně volnosti (flexe-extenze, supinace-pronace). 

Pohyb abdukce/addukce je kombinací pohybů flexe-extenze a supinace-pronaci. 

Považujeme tento pohyb tedy za pasivní pohyb a neuvažujeme, že vytváří stupeň volnosti. 

V další podkapitole budou jednotlivé stupně volnosti detailně analyzovány. 

1.2 Pohyby loketního kloubu 

Jak už bylo řečeno, loketní kloub považujeme za kloub se dvěma stupni volnosti. 

Pohyby, které může vykonávat, jsou flexe/extenze (obr. 2) a supinace/pronace (obr. 3). 

Přičemž extenze je opak flexe a pronace je opak supinace.  

Flexe je rotace ulny a radia směrem k humeru, kdy osa rotace prochází skrz střední 

část trochley. Flexe a extenze se odehrává v humero-ulnárním a humero-radiálním kloubu.  
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Obr. 2 Pohyby flexe a extenze [6] 

Pronace a supinace je rotace předloktí a dlaně kolem osy procházející hlavou 

vřetenní kosti a artikulárního povrchu loketní kosti, tedy radius se otáčí kolem ulny. Je to 

důležitý pohyb, který je využíván v každodenních činnostech, jako je například otáčení 

klíče. Pronace dosahuje rozsahu 85° a supinace 90°. Nicméně pro většinu běžných aktivit 

je postačující supinace v rozsahu 50° a stejně tak pronace 50°. [7] 

Supinační svaly jsou silnější než pronační. Snadněji lze utáhnout šroub supinací než 

pronací. Nicméně pronaci může doplnit abdukce a vnitřní rotace v rameni, kdežto u 

supinace rameno nemůže pomoct. [7] 

 

Obr. 3 Supinace a pronace [8] 

Pohyby v kloubu jsou popsány v kartézském systému, viz obr. 4. Flexe 0° znamená 

maximální extenzi loktu a naopak 145° flexe představuje maximální flexi loktu. [9] 
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Obr. 4 Pohyby popsané v kartézském souřadnicovém systému [9] 

 Jak již bylo uvedeno výše, abdukcí a addukcí se již nebudeme hlouběji zabývat. 

Budou nás zajímat pouze momenty působící na loketní kloub vznikající při tomto pohybu. 

V další části bude pozornost věnována stabilitě loketního kloubu. 

1.3 Stabilita 

Nestabilitu loketního kloubu definujeme jako zranění, kdy místo poškození 

artikulujících ploch a vazů dojde k destabilizování lokte. [10] Stabilita loketního kloubu je 

zajištěna díky artikulačním kloubním plochám, statickým stabilizátorům a dynamickým 

stabilizátorům. Nejvýznamnější vliv na stabilitu má ze tří kloubů největší humero-ulnární 

kloub. [11]  

1.3.1 Statické stabilizátory 

Statické stabilizátory se dělí na vazy a kosti. Dominantním kostním stabilizátorem 

je humero-ulnární kloub, přesněji spojení trochlea-coronoid process. [10] Při postupném 

odstraňování proximální ulny bylo zjištěno, že se stabilita kloubu snižuje lineárně (viz 
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obr. 5). [12] Vědci se proto domnívají, že může být zachovaná stabilita loketního kloubu 

při resekci až 50% proximální ulny bez ovlivnění jeho funkce. [10] 

 

Obr. 5 Stabilita loketního kloubu v závislosti na resekci proximální části ulny [12] 

Vazy zahrnují mediální a laterální kolaterální ligament komplex (Lateral collateral 

ligament complex = LCLC) a kloubní pouzdro (Articular capsule). Komplex laterálního 

kolaterálního ligamenta obsahuje loketní postranní vaz (Lateral ulnar collatereral 

ligament), vřetenní postraní vaz (Radial collateral ligament), vřetenní prstencový vaz 

(Annular ligament) a přídavný boční kolaterální vaz (Accessory lateral collateral 

ligament). Loketní postranní vaz odolává především namáhání varus a vnějšímu namáhání 

během pohybu kloubu. Vřetenní prstencový vaz zajišťuje stabilitu radio-ulnárního kloubu. 

Pojmy varus a valgus jsou vysvětleny v kapitole 1.5.4.[13] 

Komplex mediálního kolaterálního ligament komplexu (Medial collateral ligament 

complex = MCL) se skládá z předního svazku (Anterior band), zadního svazku (Posterior 

band) a příčného svazku (Transverse band). Přední svazek je primární stabilizátor při 

zatížení valgus. Svazek zadní odolává především namáhání valgus během maximální flexe 

lokte. Příčný svazek přispívá ke stabilitě zdaleka nejméně. [14] [15] MCL a LCLC jsou 

znázorněny na obr. 6.  

Primární stabilizátorem při namáhání valgus v úhlu flexe 90° loketního kloubu je 

MCL (54 %), následovaný kostní tkání (33 %) a měkkou tkání (10 %). Při extenzi (úhel 

flexe 0°) je podíl stabilizace loktu rovnoměrněji rozprostřen, a to mezi měkkou tkáň 

(38 %), MCL a kostní tkáň (31 %). [16]. Z kostní tkáně největší podíl přenáší hlava radia 

(až 85%). [12] Jelikož kostní tkán poskytuje více stability při varus a to jak při flexi tak i 

při extenzi, nebudeme se tímto případem dále zabývat. 
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Při 90° (0° flexe) flexi a zatížení varus přenáší kostní tkáň 55 % (75 %), měkká 

tkáň 32 % (13 %) a LCLC 14 % (9 %). [17] Nicméně stále zůstává nejasné, jak se tyto 

hodnoty mění s měnící se flexí. Pro návrh experimentu budeme proto předpokládat, že se 

zatížení varus, působící na kostní tkáň, s rostoucím úhlem flexe lineárně snižuje.  

 

Obr. 6 LCLC na levé straně a MCL na pravé straně [18] 

1.3.2 Dynamické stabilizátory 

Dynamické stabilizátory, kterými jsou svaly, způsobují kompresi kloubu. Tah a 

kontrakce svalů vytváří síly uvnitř kloubu na humerus, radius a ulnu. Tyto síly pracují jako 

dynamické stabilizátory. [12] 

Existuje osm svalů, které můžeme označit za hlavní činitele flexe, extenze a rotace 

zápěstí, a dalších devět, které kříží loketní kloub a působí na zápěstí a klouby v ruce. 

Pozici těchto svalů je znázorněna na obr. 7. 

Skupina flexorů zahrnuje pažní sval (Brachialis), dvojhlavý sval pažní (Biceps 

brachii) a vřetenopažní sval (Brachioradialis), přičemž pažní sval má největší vliv na flexi. 

Mezi extenzory řadíme trojhlavý pažní sval (Triceps brachii) a loketní sval (Anconeus). 

Supinaci provádějí především oblý odvraceč (Supinator muscle) a dvojhlavý sval pažní. 

Pronaci ovlivňují především oblý přivraceč (Pronator teres) a čtvercový přivraceč 

(Pronator quadratus). [19] 
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Obr. 7 Svaly na paži [20] 

1.4 Kinematika 

Flexe a extenze je prováděna v humero-ulnárním a humero-radiálním kloubu. Bylo 

zjištěno, že osa rotace prochází středem trochley. Toto zjištění podporovalo myšlenku, že 

loketní kloub může být představován jako kloub závěsného typu a má jednu neměnnou osu 

rotace. To vyvrátily studie (Ewald 1975 a Ishizuki 1979), ve kterých bylo zjištěno, že osa 

rotace se během flexe mění.  Loketní kloub je tedy složitější než jednoduchý závěsný 

kloub. Střed osy rotace se s flexí nebo extenzí posouvá přibližně o 2 až 3 mm. Ve srovnání 

s kolenem, jehož osa rotace se také mění (až o 10 mm [21]), je změna osy rotace loketního 

kloubu minimální a mohla být způsobena navrženým experimentem. Z tohoto důvodu 

změnu osy rotace zanedbáme a pohyb humero-ulnárního kloubu tedy považovat za 

jednoosý, vyjímaje extrémy flexe i extenze, kde je změna osy rotace větší. [22] 
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1.4.1 Rozsah pohybu 

Rozsah pohybu ve smyslu flexe-extenze je přibližně 145°, kdy extenze je 0°. 

Extenze je limitována třemi faktory (impaktem olecranon ulnae a fossa olecrani, napětím 

anteriorních vazů a odporem flexorů). Jedinci s velkou volností vazivové tkáně mohou 

dosahovat hyperextenze až 10°. Aktivní flexe je ovlivněna především vzájemným dotykem 

anteriorních svalů paže a předloktí. Pasivně můžeme dosáhnout flexe až 160°.  [8] 

Určit zatěžování loketního kloubu „průměrného“ pacienta je velmi obtížné. Na 

rozdíl od kolenních kloubů, které mají jasně definovatelný účel (chůzi), neexistuje pro 

loketní klouby žádné jasně definované zatěžování nebo pohyb.  

Výsledky dosud publikovaných studií (např. Morrey 1981, An a Morrey 2000, 

Mangermans 2005) byly zjištěny pomocí odlišných metod a na různém vzorku populace. 

Díky jedinečnosti lidského těla, které se člověk od člověka velmi liší, může být 

mechanické zatěžování loketního kloubu výrazně odlišné. Z těchto důvodů je možné 

z výsledků studií vycházet pouze orientačně. 

Problémem flexe a extenze loketního kloubu se zabývalo několik prací, jejichž 

výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Jak již bylo uvedeno výše, tyto hodnoty lze brát pouze 

orientačně. Maximální a minimální hodnoty úhlů flexe-extenze jsou pro funkčnost loketní 

náhrady velmi důležité, především z důvodu co nejmenšího ovlivnění následného života 

pacienta. 

Tabulka 1 Rozsah pohybu flexe a extenze [50] 

Aktivita 
Minimální flexe 

(°) 

Maximální flexe 

(°) 
Zdroj 

Česání vlasů 112 157 (Mangermans, 2005) 

Pití hrnku 
45 130 (Morrey, 1981) 

72 129 (Safaee-Rad, 1990) 

Jezení vidličkou 
85 128 (Morrey, 1981) 

94 122 (Safaee-Rad, 1990) 

Jezení lžicí 

117 147 (Mangermans, 2005) 

70 115 (Packer, 1990) 

101 132 (Safaee-Rad, 1990) 

Zvedání předmětu 

z podlahy 
61 130 (Mangermans, 2005) 
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Krájení nožem 89 107 (Morrey, 1981) 

Čištění konečníku 35 100 (Mangermans, 2005) 

Nalévání vody z konvice 36 58 (Morrey, 1981) 

Podání předmětu z úrovně 

ramen 
20 67 

(Mangermans, 2005) 

 

Čtení novin 78 104 (Morrey, 1981) 

Přiložení ruky k ústům 53 153 (Mackey, 2006) 

Přiložení ruky k čelu 108 166 (Mackey, 2006) 

Zvednutí ze židle 
20 95 (Morrey, 1981) 

15 100 (Packer, 1990) 

Použití telefonu 
43 136 (Morrey, 1981) 

75 140 (Packer, 1990) 

Mytí podpaží 104 132 (Mangermans, 2005) 

Rozsah nutný pro běžné 

denní aktivity 
30 130 

(Morrey, 1981) 

 

Rozsah flexe a extenze zdravého loketního kloubu je od 0° do přibližně 150°. 

Ideální rozsah náhrady loketního klouby by se měl blížit rozsahu pohybu zdravého kloubu. 

Nicméně Morrey dokázal, že pro běžné každodenní aktivity je postačující rozsah od 30° do 

130°. 

1.5 Přenos zatížení 

Loketní kloub je velmi složitý. Mechanika jeho pohybu zahrnuje pohyby rotace, 

klouzání a valení. Tato skutečnost vedla k více metodám testování, díky nimž byly získány 

informace o biomechanice kloubu. Data získaná z těchto metod nemohla být přímo 

porovnatelná. Byla proto zavedena nová jednotka. 

Pro normalizování výsledků testování dolních končetin se maximální hodnota síly 

v kloubu vydělila předpokládanou hmotností těla (body weight = BW). Pro testování 

horních končetin se tato jednotka nemohla použít. Proto byla zavedena podobnou metodou 

nová jednotka „weigth in hand“ („váha v ruce“), která se označuje zkratkou WIH. 

Normalizace výsledků se provádí obdobnou metodou jako u dolních končetin. Tedy 

maximální síla v kloubu je vydělena zátěží v ruce. Výsledky se uvádějí v podobě:             

𝐹(𝛼) = 𝐹𝑛(𝛼) ∙ 𝑊𝐼𝐻, kdy 𝛼 je úhel flexe. 
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Distribuce sil skrz loketní kloub při zatěžování je důležitý faktor. Přenos těchto sil 

se s různým zatěžováním a jeho orientaci může výrazně lišit. Při axiálním zatížení 

loketního kloubu při extenzi bylo zjištěno, že humero-ulnární kloub přenáší 40 % 

celkového zatížení, zatímco humero-radiální přenáší 60 % zatížení. Rozložení sil během 

flexe můžeme vidět na obrázku 8A. Z tohoto obrázku je patrné, že během flexe je 

rozložení sil mezi humero-ulnárním kloubem a humero-radiálním přibližně stejně velké, 

přičemž největší síly působí v blízkosti maximální extenze. S rostoucím úhlem flexe se 

tyto síly zmenšují. Rozložení sil během extenze vidíme na obrázku 8B. Během extenze 

přenáší větší síly humero-ulnární kloub, a to až o 50 %. Největší síly byly naměřeny 

v blízkosti maximální flexe. [12] [23] 

 

Obr. 8 Rozložení sil v loketním kloubu při axiálním zatížení, kdy A je při pohybu flexe a B při pohybu extenze 

[23] 

1.5.1 Síly při flexi 

Jelikož naše testovaná náhrada nahrazuje humero-ulnární kloub, tak nás budou 

zajímat především síly na tento kloub. Doposud provedené studie (Amis 1979 a 1980, An 

1984, An a Morrey 2000, Li 2006), které zjišťovaly přenos sil na zdravém loketním 
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kloubu, byly měřeny pomocí modelu inverzní dynamiky a modelu distribučního. Všechny 

práce předpokládaly neporušenou hlavu radia a výskyt zatížení mezi distální částí humeru 

a proximální částí ulny. Li používal 3D analýzu, kdežto zbylé studie používaly analýzu 

dvou rovin. Data použitá v těchto studiích jsou znázorněna a porovnána na obrázku 9. 

 

Obr. 9 Násobitel síly působící na humero-ulnární kloub na jednotku WIH v závislosti na úhlu flexe loketního 

kloubu během flexe [9] 

Data byla aproximována polynomem 4. řádu, který má podobu:    

𝐹 = 15,13 + (1,32 ∙ 10−1)𝛼 − (8,52 ∙ 10−3)𝛼2 + (9,46 ∙ 10−5)𝛼3 − (3,21 ∙ 10−7)𝛼4 , (1) 

kde 𝛼 je úhel flexe. Dosazením úhlu do tohoto polynomu bylo zjištěno, že největší síly 

působící na kloub jsou při flexi mezi 7° a 11°. Toto tvrzení odpovídá matematické 

aproximaci, nicméně neodpovídá naměřeným hodnotám při 0° flexi, kdy je z grafu jasně 

patrné, že maximální naměřené síly budou právě v tomto úhlu. Síla na kloub se s rostoucím 

úhlem flexe snižuje. Je to způsobeno aktivitou svalů, která je na začátku úkonu největší a 

svaly vytváří na kloub větší síly. Aktivita svalů se s rostoucím úhlem snižuje, a proto se 

snižují i síly. Podle velikosti sil, které byly na kloub vyvíjeny, byly každodenní činnosti 

rozděleny do 4 skupin. Jsou shrnuty v následující tabulce. [9] 
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Tabulka 2 Rozdělení denních činností 

Kategorie Činnost Předpokládaná zátěž 

v ruce 

Maximální síla 

Lehká Stravování, oblékání, 

hygiena 

0,5-2,3 kg 70-350 N 

Mírná Otevírání dveří, 

zvedání lehké zátěže 

2,7-4,5 kg 419-698 N 

Namáhavá Zvedání malého 

dítěte, manuální práce 

s nástroji 

4,9-9,1 kg 768-1396 N 

Extrémní Maximální namáhání 9,5-13,6 kg 1466-2094 N 

Maximální síly v tab. 2 se s malými odchylkami shodují s dalšími studiemi, a to 

Nicol et al (1977) a An and Morrey (2000). 

1.5.2 Síly při extenzi 

Síly během extenze zkoumal pouze Amis a to v roce 1979 a 1980. Data byla 

naměřena při extenzi z maximální flexe, tedy přibližně v úhlu 145°. Výsledkem 

aproximace polynomem 4. řádu je funkce:                   

𝐹 = 12,16 − (8,79 ∙ 10−2)𝛼 + (1,84 ∙ 10−3)𝛼2 − (4,47 ∙ 10−6)𝛼3 − (1,89 ∙ 10−8)𝛼4,       (2) 

kde 𝛼 je úhel flexe. Data studie a tato funkce jsou znázorněna na obrázku 10. [9] 

Dosazením úhlu do tohoto polynomu bylo zjištěno, že největší síly působí přibližně mezi 

128° a 131° flexe loktu. Toto zjištění je v souladu s naměřenými hodnotami. 
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Obr. 10 Násobitel síly působící na humero-ulnární kloub na jednotku WIH v závislosti na úhlu flexe loketního 

kloubu během extenze [9] 

Autor této studie při porovnávání funkcí sil během flexe a extenze zjistil, že funkce 

vytváří „zrcadlový obraz“. Síly jsou tedy při zahájení úkonu flexe (z maximální extenze) a 

extenze (z maximální flexe) největší a nejmenší jsou při ukončení úkonu (u flexe při úhlu 

145°, u extenze při úhlu 0°). Podobně jako při flexi i při extenzi musí svaly vykonávat ze 

začátku úkonu větší aktivitu. [9] 

Důležitým výsledkem těchto studií je zjištění, že kloub přenáší významné síly 

během flexe i extenze, které se mohou významně zvyšovat se zátěží drženou v ruce. Tato 

data také napovídají, že kloub nepřenáší žádné tahové zatížení během flexe i extenze při 

činnostech tahu jako je například otevírání dveří. [9] 

1.5.3 Orientace vektoru síly při flexi a extenzi 

 Důležitým faktorem síly mimo její velikost je její vektor. Byla zkoumána data tří 

studií (Amis 1980, An 1984, An a morrey 2000), jejichž výsledky jsou uvedeny na 

obrázku 12. Aproximací těchto dat vznikne polynom 4. řádu, který má tvar:               

𝜃 = −20,05 + (1,25)𝛼 − (4,67 ∙ 10−3)𝛼2 − (4,55 ∙ 10−5)𝛼3 + (3,90 ∙ 10−7)𝛼4,               (3) 

kde byla zjištěna závislost úhlu 𝜃 na úhlu flexe 𝛼. Úhel 𝜃 je úhel vektoru síly, který je 

měřen od osy procházející distální částí humeru v sagitální rovině viz obr. 11. [9] Z grafu 
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můžeme vidět, že síla působí od 0° do přibližně 20° flexe ve směru anterior → posterior a 

od 20° do 145° ve směru opačném.  

 

Obr. 11 Orientace vektoru síly při flexi a extenzi [9] 

 

Obr. 12 Závislost úhlu síly na úhlu flexe [9] 

1.5.4 Síly a momenty varus a valgus 

 Zatížení varus a valgus vzniká především při pohybu abdukce a addukce. Abdukce 

značí pohyb, který směřuje od osy těla. Addukce je opakem abdukce. Je to tedy pohyb, 

který směřuje k ose těla. Tyto termíny se nejčastěji používají v souvislosti s ramenním 

kloubem, kdy to znamená upažení, respektive připažení. [24] [25] Ramenní kloub oproti 
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loketnímu kloubu vykonává abdukci a addukci aktivně. Loketní kloub tento pohyb 

vykonává pasivně, kdy je kombinací flexe/extenze a supinace/pronace. Úhel osy předloktí 

k ose humeru je v přirozené poloze paže (úhel flexe přibližně 15°) 9,81° u mužů a 13,99° u 

žen. [26] Znázornění varus a valgus je na obrázku 13. Zatížení valgus se tedy snaží tento 

úhel zvětšit a varus zmenšit. 

 

Obr. 13 Znázornění úhlu osy předloktí k ose humeru [27] 

V porovnání zatížení při flexi/extenzi, které je vytvořeno aktivní prací svalů, je 

zatížení varus/valgus kombinací pasivních struktur (artikulační geometrie, vazy a kloubní 

pouzdro). [9] Existuje velmi málo informací a studií zabývajících se velikostmi sil nebo 

momentů během varus/valgus. 

Budeme vycházet z experimentu, který navrhuje „nejhorší“ možný případ 

zatěžování loketního kloubu. Zatěžování probíhalo podobně jako na obrázku 14. Při tomto 

experimentu na loketní protézu působila zátěž v ruce 1,89 kg (půl galonu mléka). Protéza 

vykonala pohyb z plné extenze do plné flexe. Předpokládaná délka předloktí byla 280 mm. 

Na náhradu byl vytvořen zátěží moment varus Mv o velikosti přibližně 5 Nm         

(𝑀𝑣 = 1,89 ∙ 9,81 ∙ 0,28 = 5,19 𝑁𝑚). Jelikož tento experiment nezohledňoval svaly, které 

taktéž působí při namáhání varus nebo valgus, byla by výsledná hodnota momentu 

působícího na loketní protézu při zohlednění svalů pravděpodobně menší. [9] 

 

Obr. 14 Zatížení varus [9] 
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1.5.5 Síly a momenty při supinaci a pronaci 

Dalším vlivem, který působí na loketní kloub při supinaci nebo pronaci, je moment. 

Podobně jako při zatěžování varus nebo valgus, i o tomto problému toho je málo známo. 

Nicméně u stísněných a polo-stísněných náhrad by měl být vliv momentu brán v potaz. 

Hodnota momentu supinace a pronace se mění v závislosti na pozici ruky. Na obrázku 15 

můžeme naměřené hodnoty během těchto pohybů vidět. Z grafu je patrné, že moment 

supinace je výrazně větší než moment pronace. Největší moment supinace má hodnotu 

15,3 Nm a s rostoucím úhlem supinace se snižuje. Při pronaci byl naměřen nejvyšší 

moment v neutrální poloze, a to 12,6 Nm. S měnícím se úhlem zůstává moment pronace na 

rozdíl od supinace přibližně stejně veliký. [28] Tyto naměřené hodnoty potvrzují, že 

supinační svaly jsou silnější než sval pronační. Velikost momentu závisí na spoustě 

faktorů, jako je například pohlaví, dominantní nebo nedominantní ruka či navržený 

experiment.  Bylo zjištěno, že ženy vygenerují až o 50 % menší moment než muži a 

dominantní ruka je o pár jednotek procent silnější než nedominantní ruka. [29] 

 

Obr. 15 Velikost momentu supinace a pronace v závislosti na rozsahu pohybu předloktí [28] 

Důležitější pro tuto práci bude následující studie, která zjistila hodnoty momentu 

supinace a pronace pro 4 úhly (0°, 45°, 90° a 135°) a navíc potvrdila výše popsané 

hodnoty. [30] Výsledky momentu supinace jsou znázorněny na obrázku 16 a pronace na 

obrázku 17. Jak můžeme vidět, hodnoty pronace jsou menší. Proto je z důvodu následného 

návrhu testování zanedbáme a budeme zohledňovat pouze supinaci. Stejně jako v přechozí 

studii, i tady největší moment vznikl při supinaci v pozici 75% pronace.  Proto budeme 
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v návrhu aproximovat pouze tyto hodnoty a ostatní z důvodu menšího zatěžování 

zanedbáme. 

 

Obr. 16 Velikost momentu supinace v závislosti na úhlu flexe [30] 

 

Obr. 17 Velikost momentu pronace v závislosti na úhlu flexe [30] 

Podobně jako v předchozí kapitole, celý tento moment nezatěžuje loketní kloub. 

Výraznou část toho momentu vytvoří/přenesou svaly, jako např. oblý a čtvercový přivraceč 

během pronace a oblý odvraceč a dvojhlavý sval pažní během supinace. Ovšem i u těchto 

dvou studií se svaly na tvorbě momentu podílely. Na loketní kloub tedy bude působit 

výsledný moment podstatně menší. Budeme-li uvažovat stejný experiment, jako v kapitole 

1.5.4, kdy na loketní protézu působí závaží v ruce o velikosti 1,89 N. Osa rotace supinace 

je vzdálená přibližně 50-60 mm od středu gravitace zátěže. Výsledný moment působící na 

loketní protézu je přibližně 1 Nm. Tato informace se shoduje se zjištěním Chadwick a 

Nicol, kteří odhadují moment během běžných aktivit na méně než 2 Nm. [9] 
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1.6 Důvody vedoucí ke kloubním náhradám 

Příčin, které mohou způsobovat bolesti nebo ztrátu pohyblivosti a funkčnosti, je 

mnoho. Níže jsou vyjmenované nejčastější z nich, které vedou k používání náhrad 

loketního kloubu. 

 Osteoartróza – chronické kloubní onemocnění, při kterém dochází 

k transformaci a zmenšování kloubní chrupavky, která snižuje tření mezi 

kloubními plochami a tlumí síly přenášené na kloub. Při zmenšení 

chrupavka správně nepracuje a dochází k poruše kloubu. [31] 

 Revmatoidní artritida – chronický zánět kloubu, při kterém dochází 

k vniknutí zánětlivých bakterií do kloubního prostředí a dekalcifikaci kosti 

[32]  

 Post-traumatická artritida – příčinou zánětu kloubu je poranění 

 Nestabilita kloubu – nesprávná nebo nedostatečná funkce stabilizátorů (vazy 

a svaly) 

 Úraz znemožňující funkci kloubu – vážné zlomeniny kostí, které nelze 

operativně opravit [33] 

Závěrem první kapitoly lze shrnout, že loketní kloub je velice komplexní součástí lidského 

těla, kterému dosud nebyla věnována dostatečná pozornost v případě omezení jeho 

funkčnosti a pohyblivosti. 

2 Náhrady loketního kloubu 

Druhá kapitola této práce se věnuje náhradám loketního kloubu. Bude uvedena 

základní charakteristika náhrad a stručná historie náhrad loketního kloubu. Dále bude 

pozornost zaměřena na typy náhrad, které jsou v současnosti dostupné. Následně se 

pozornost zaměří na možnosti selhání loketních náhrad. Závěrečná část této kapitoly se 

bude zabývat charakteristikou navrhované náhrady, která je předmětem této práce. 

Totální náhrada loketního kloubu není příliš častý ortopedický výkon. Dokáže 

pomoci lidem s nemocí či těžkým úrazem loketního kloubu. Tento výkon dokáže zbavit 

pacienta bolesti a vrátit mu zpět funkci a rozsah pohybu lokte potřebný pro činnosti 
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běžného života. Totální náhrada loketního kloubu se potýká s větším množstvím 

komplikací, z nichž nejčastější byly již vyjmenovány v předchozí kapitole.  

Historie náhrad loketních kloubů se datuje do 40. let 20. století. Za téměř 80 let 

byly vyvinuty 3 typy náhrad a to stísněná, polo-stísněná a nestísněná náhrada. Popis těchto 

náhrad je níže.  

Důležitým faktorem náhrady je její materiál, který musí být kompatibilní s lidským 

tělem a musí zvládnout dlouhodobé zatěžování. Existují 4 skupiny použitelných materiálů. 

Těmi jsou kovy (např. nerezová ocel, titan, slitiny Co, …), keramika, polymery a 

kompozity. [34] 

2.1 Typy náhrad 

2.1.1 Stísněná náhrada (constrained) 

Prvním typem je náhrada stísněná, která je znázorněna na obrázku 18, se skládá ze 

dvou kovových komponent s dříky (humerální a ulnární) spojených čepem v pouzdru (rigid 

hinge), který nedovoluje abdukci a addukci. V českém lékařství se označuje také jako 

„náhrada závěsného typu“.  

Protože je humorální komponenta pevně spojena s ulnární, jedná se o nejstabilnější 

typ náhrady, který má jednu osu procházející čepem a dovoluje rotaci pouze v humero-

ulnární rovině (má pouze jeden stupeň volnost). [35] 

 

Obr. 18 Stísněná náhrada [35] 
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Tento typ náhrady nesupluje pohyby ve zdravém kloubu dokonale. Při pohybu 

náhrady, který je jednoosý, se přenáší namáhání přímo na rozhraní náhrady a okolní kosti, 

což vede k většímu riziku vzniku otěrových částic, zlomení jednoho z dříků či uvolnění 

náhrady důsledkem větších sil a těsného spojení v pouzdru. [36] Tato skutečnost vedla 

k vývoji dalších typů náhrad a to náhrad polo-stísněných a nestísněných. [37] 

2.1.2 Polo-stísněná náhrada (semi-constrained) 

Nejčastěji používaným typem náhrady je náhrada polo-stísněná (obr. 19), 

označovaná také jako náhrada spojená. Tvořena je humerální a ulnární komponentou s 

dříky, které jsou na rozdíl od stísněné náhrady v pouzdře spojeny pomocí 

polyethylenového kroužku nebo ložiska, který umožňuje axiální rotaci a pohyb 

abdukce/addukce (při zatížení varus/valgus) přibližně 7°-10° podobně jako zdravý kloub 

(viz obr. 20). [35] [36] 

Tento typ spojení eliminuje riziko dislokace náhrady a také velmi významně 

snižuje třecí síly, které vytváří nechtěné otěrové částice. [35] Má kratší životnost než 

nestísněné náhrady díky kumulaci zátěže v oblasti pákového mechanismu, kde dochází 

k odírání polyethylenové části. Životnost náhrady je u více než 90 % pacientů přes 10 let. 

Experimentálními zkouškami bylo zjištěno, že rozhraní kost-náhrada je namáháno méně 

než u stísněné náhrady a humerální část náhrady je více náchylná k poškození než ulnární. 

[36] 

Studie ukazují, že polo-stísněné náhrady mají 10% poruchovost oproti 50% 

poruchovosti stísněných a nestísněných náhrad, které se zaváděli v 80. a 90. letech 20. 

století. [36] 

Pro stabilitu kloubu s polo-stísněnou náhradou jsou důležité mimo konstrukce 

náhrady také statické a dynamické stabilizátory.  
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Obr. 19 Části polo-stísněné náhrady (levá strana) a obr. 20 pohyb varus-valgus této náhrady [38] [39] 

2.1.3 Nestísněná náhrada (un-constrained) 

Nestísněná náhrada, která je znázorněna na obrázku 21, se skládá ze dvou částí, 

které nejsou mechanicky spojené. Přenos ohybu je veden skrze kruhovitou komponentu, 

která je vyrobena z  polyethylenu s velmi vysokou molekulovou hmotností (UHMWPE = 

Ultra-high molecular weight polyethylene). UHMWPE je polyethylen s extrémně 

dlouhými řetězci molekul. Tento materiál je velice tvrdý a má výborné třecí vlastnosti. [40] 

Jedná se o náhradu, která se nejvíce přibližuje chování zdravého kloubu. Síly 

působící na kloub se přenáší především přes měkké tkáně. Díky tomu je u tohoto typu 

náhrad nejmenší riziko mechanického uvolnění. [41] Stabilita kloubu závisí na 

pacientových aktivních a pasivních stabilizátorech, a to především postranních vazech. 

Z tohoto důvodu nemůže být používána u pacientů s poškozenými nebo hůře fungujícími 

stabilizátory, které jsou např. u úrazů velmi časté. Nejčastějšími pacienty jsou starší lidé 

postižení revmatickou artritidou, u kterých je následně vyloučena těžší fyzická aktivita. 

[42] 

Nevýhodou tohoto typu je častá dislokace kloubního spojení důsledkem menší 

stability. U tohoto typu náhrady je zaznamenán nejmenší výskyt uvolnění náhrady z kosti a 

malá tvorba otěrových částic. [43] 



 
 

29 

 

Obr. 21 Nestísněná náhrada [44] 

2.2 Možnosti selhání náhrady loketního kloubu 

Důvodů, proč může selhat náhrada loketního kloubu, je mnoho. Může se jednat o 

selhání mechanické, kdy náhrada nebude správně fungovat, nebo biologické, kdy se tělo 

nevyrovná s cizím předmětem. Nejčastější příčiny selhání jsou vyjmenovány níže: 

 Otěrové (únavové) opotřebení artikulujících ploch (snížení nebo ztráta funkčnosti) 

 Zlomenina části náhrady - krátkodobé přetížení (např. pád), únava materiálu 

 Uvolnění pojistného šroubu (rozpojení náhrady) 

 Uvolnění náhrady z kosti 

 Mikro pohyb 

 Nestabilita kloubu 

 Dislokace 

 Otlačení dorazových ploch (zvětšení rozsahu flexe, extenze) 

 Biologické příčiny (infekce okolní tkáně, poškození okolních nervů) [45] [46] 

2.3 Testovaná náhrada 

Testovaná náhrada (obr. 16) se řadí mezi náhrady totální. Podle klasifikace 

loketních náhrad je definována jako náhrada obou kloubních ploch. Testovaná náhrada má 

pevně spojenou humorální a ulnární část a nedovoluje pohyb ve směru varus/valgus, a 

proto se řadí mezi náhrady stísněné. Konstrukční návrh podléhá utajení, proto nebudou 

uvedeny žádné konstrukční rozměry ani jiné konstrukční detaily náhrady. Rozsah pohybu 

flexe udávají kontakty humerální komponenty a ulnární komponenty. Rozsah 
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(v kartézských souřadnicích stejně jako v kapitole 1.1) je od 0° do 158°. Tento rozsah je s 

ohledem na data uvedená v tabulce 1 více než dostačující. 

.  

Obr. 22 Testovaná náhrada 

Náhrada se skládá z pěti částí. Humerální komponenta, ulnární komponenta, čep a 

šroub čepu jsou vyrobeny ze slitiny titanu TiAl6V4 ELI (ISO 5832-3). Keramické 

pouzdro, které se vyskytuje v náhradě ve 2 kusech, je vyrobeno z keramiky. 

Pro následující simulaci v programu Abaqus je důležité určit mechanické vlastnosti 

materiálů používaných v konstrukcích náhrad. Nejdříve si rozebereme TiAl6V4 ELi, jehož 

chemická specifikace podle normy ASTM F136 je následující: 6.0±0,5 % Al, 4.0±0,5 % V, 

C<0.08 %, Fe<0.25 %, H<0.012 %, N≤0.05 %, O≤0.13 % a zbytek Ti (tedy přibližně 

99,49 %). [47] 
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TiAl6V4 ELI má tedy vysokou pevnost, malý modul pružnosti, je odolný proti 

korozi, samozřejmě biokompatibilní a nemagnetickým tudíž nezkresluje výsledky např. 

magnetické rezonance. Z těchto důvodů se výborně hodí pro vysoce kvalitní náhrady 

lidského těla. [47] 

K výrobě keramického pouzdra byla použita zirkonová keramika. Zirkonová 

keramika, která má chemické označení ZrO2 a je korozivzdorná, má vysokou mechanickou 

pevnost, vysokou houževnatost lomu a především vysokou odolnost proti opotřebení. 

Mechanické vlastnosti TiAl6V4 ELI dle ASTM F136 a zirkonové keramiky jsou shrnuty 

v tabulce 3. [48] 

Tabulka 3 Mechanické vlastnosti materiálů [47][48][53] 

 Youngův modul 

pružnosti 

Poissonova 

konstanta 

Mez kluzu 

Rp0,2 

Mez 

pevnosti Rm 

TiAl6V4 ELi 114 GPa 0.1 795 MPa 860 MPa 

Zirkonová 

keramika 

100 GPa 0.31 - 410 MPa 

3. Návrh testování 

3.1 Testovací stroj a příslušenství 

Testování bude probíhat na simulátoru KKK ELO 2011, který je znázorněn na 

obrázku 23. Tento simulátor je určen především pro testování kolenních náhrad. Nicméně 

pro testování loketní náhrady je dostačující. Simulátor je řízen komerčním systémem od 

firmy Siemens. [51] 
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Obr. 23 Simulátor KKK ELO 2011 [51] 

Rotační motory budou suplovat pohyb flexe/extenze (rotační motor bez pístu) a 

supinace/pronace (rotační motor s pístem). Osa rotace náhrady, která prochází čepem, je 

shodná s osou rotace rotačního motoru bez pístu. Teoretický rozsah pohybu rotačních 

motorů je 0° až 360°, pro nás však bude dostačující rozsah 30° až 130°. Nepřetržitý 

moment, který dokáží rotační motory vykonat, je 14 Nm a maximální moment, který 

vyprodukují na 1 sekundu, je 39 Nm. [51] K ramenu rotačního motoru bude upnuta ulnární 

část náhrady a k upínáku bude upnuta humerální část náhrady. Testování náhrady tedy 

bude probíhat vzhůru nohama. Na dříky humerální a ulnární komponenty budou po 

zkrácení navařeny destičky se 4 dírami se závitem, díky kterým budou komponenty upnuty 

k ramenu a upínáku. [50] Destička bude na ulnární komponentu přivařena z boku a jeden 

z upínacích přípravků bude zkosen o 10°. Rameno rotačního motoru se bude tedy 

vychylovat od -50° do +50°. [50] 

Pro zatížení varus/valgus, které se při běžných aktivitách mění s úhlem flexe 

lineárně nebo sinusově, bychom potřebovali víceosý stroj, který by byl schopen tento 

moment korigovat. Nicméně Simulátor KKK ELO 2011 je pouze jednoosý stroj. V našem 

případě bude proto nejjednodušší zatěžovat náhradu momentem varus/valgus konstantním. 

Tento moment obstará pružina, která bude umístěna paralelně s náhradou. Na začátku 

testování se moment nastaví na požadovanou hodnotu stlačením pružiny (naklopením 

přípravku mezi pístem a humerální komponentou) a v průběhu testování bude kontrolován. 

[50] Konstantní moment při reálném zatěžování loketního kloubu odpovídá uchopení 
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předmětu v maximální extenzi ve výšce ramen a následným přiložením ruky k hlavě nebo 

hrudníku. Lineární nebo sinusové změny momentu varus/valgus odpovídají uchopení 

předmětu v oblasti pánve a následnému přiložení k hlavě nebo hrudníku. [9] 

Celkovou sílu, kterou budeme působit na náhradu, rozdělíme do dvou složek, a to 

horizontální složky Fx a složky vertikální Fy. Důvodem je měnící se orientace vektoru síly 

s úhlem flexe. Složku Fx bude generovat lineární motor. Nepřetržitá síla, kterou motor 

vytvoří, je 605 N a maximální po dobu 1 sekundy je 1700 N. Pomocí hydraulického pístu 

bude vytvořena složka síly Fy. Síla, kterou je píst schopný vytvořit, se blíží ±5000 N. [51] 

Náhrada loketního kloubu bude uzavřena ve dvouplášťové vaničce. [50] V průběhu 

experimentu bude vaničkou protékat voda o teplotě 37 °C ± 2 °C. Vanička bude obsahovat 

bovinní sérum, které nahrazuje synoviální tekutinu a prostředí v loketním kloubu, 

v takovém množství, aby bylo celé kloubní pouzdro ponořeno. V průběhu experimentu 

bude kontrolována teplota séra a jeho pH, které by mělo být neutrální. Kontrola zatížení 

bude prováděna pomocí silového snímače se šesti osami. Upnutí náhrady je znázorněno na 

obrázku 24. [50] 

 

Obr. 24 Upnutí náhrady při úhlu flexe 30° zboku (vlevo) a zezadu (vpravo) [50] 
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3.2 Flexe extenze 

Působení síly na náhradu během flexe/extenze je jeden z nejdůležitějších faktorů 

testování náhrad. Norma ASTM F2887 doporučuje testovat náhradu nejhorším možným 

způsobem zatěžování. [52] Testování bude probíhat od úhlu flexe 30° do 130°. Důvodem 

je zjištění Morreyho, kdy právě tento rozsah je pro většinu každodenních aktivit 

dostačující. 

Jednoduchým příkladem si můžeme zkusit vypočítat sílu, která působí na kloub při 

flexi. Loket máme v pozici 90° flexe. Znázornění sil můžeme vidět na obr. 25. V ruce 

držíme závaží o hmotnosti w = 9,81 kg, jehož těžiště je vzdáleno od kloubu a = 280 mm. 

Hmotnost paže u 70 kg člověka od lokte po prsty je přibližně p = 2,5 kg. [49] Těžiště je 

vzdáleno b = 130 mm. Gravitační zrychlení má hodnotu g = 9,81 m/s
2
. Sílu B vykonává 

dvojhlavý sval pažní (biceps brachii) a je vzdálena c = 50 mm od kloubu. Hledáme sílu F, 

což je síla, kterou bude závaží a část paže působit na loketní kloub. Nejprve potřebujeme 

zjistit sílu B. Tu zjistíme pomocí momentu, který vytvářejí závaží a hmotnost ruky na loket 

(bod E). Rovnice tohoto momentu je následující:       

    𝑀𝑒: 𝐵 ∙ 𝑐 − 𝐺 ∙ 𝑏 − 𝑊 ∙ 𝑎 = 0,     (4) 

kdy W a G je hmotnost vynásobená gravitačním zrychlením. Z rovnice si vyjádříme B a 

dosadíme hodnoty:          

   𝐵 =
𝑊∙𝑎+𝐺∙𝑏

𝑐
=

𝑤∙𝑔∙𝑎+𝑝∙𝑔∙𝑏

𝑐
=

2∙9,81∙0,3+2,5∙9,81∙0,13

0,05
= 181,49 𝑁  (5) 

Ze statické rovnice zjistíme chtěnou sílu R:                             

          𝑅 = 𝐵 − 𝐺 − 𝑊 = 𝐵 − 𝑤 ∙ 𝑔 − 𝑝 ∙ 𝑔 = 206,99 − 2 ∙ 9,81 − 2,5 ∙ 9,81 =  137,34 𝑁     (6)   

V porovnání s přílohou 1 můžeme vidět, že námi spočítaná síla výrazně převyšuje sílu, 

která vznikla dosazením do rovnice 1. Příčinou může být špatný odhad zadaných hodnot 

(např. hmotnost loket-prsty). 

 

Obr. 25 Grafické znázornění sil a vzdáleností [54] 
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Zatěžování bude probíhat ve dvou cyklech, které budou popsány v následující 

podkapitole. Pro lehčí cyklus navrhuji zátěž v ruce 2 kg a těžší cyklus 15 kg. Velikost síly 

během flexe i extenze bude odpovídat polynomu z rovnice 1. Zjištěný polynom zatěžování 

během extenze (rovnice 2) uvažovat nebudeme, protože není obvyklé provádět 

izometrickou extenzi (například otevírání těžkých dveří) během každodenních aktivit. [12] 

Orientace vektoru síly bude vypočítána z polynomu z rovnice 3. V průběhu celého 

testování bude působit ve směru posteriorním. 

Vypočítané velikosti sil v závislosti na úhlu flexe můžeme vidět příloze 1, kde 

můžeme vidět výslednou sílu F a složky Fx a Fy (viz kapitola 3.1). 

3.2.1 Počet cyklů  

Zmínka o počtu pohybů, které vykoná „průměrný“ člověk byla nalezena pouze 

v jedné studii. Davis, autor této studie, který pozoroval osm mužů a jednu ženu, rozdělil 

aktivity běžného života do tří skupin. Těmi jsou základní (vstávání, oblékání, hygiena, 

stravování, …), pracovní (pohyby prováděné při práci) a volnočasové aktivity. Autora 

zajímala pouze frekvence těchto aktivit. Rozsahy pohybu či zátěže v ruce během těchto 

aktivit nejsou známé. Autor zjistil, že loketní kloub provede cyklus „flexe-extenze“ 

přibližně 9000 za den. Tato hodnota je nejspíše podhodnocena, protože autor nepozoroval 

subjekty při vykonávání hygieny. Autor proto odhaduje celkovou hodnotu na 1400 cyklů 

za den. Protože nejsou známé hodnoty zátěže v ruce a rozsahu pohybu, budeme podle 

popsaných skupin předpokládat, že zátěž v ruce při těchto aktivitách nepřesáhne 4,5 kg. 

Tento cyklus budeme s přihlédnutím k tabulce 2 považovat za lehčí. Aktivit s větší zátěží 

než 4,5 kg (např. zvedání dítěte) napočítal autor přibližně 20 za den. Tento cyklus budeme 

považovat za těžší. Lehčí cyklus bude za jeden rok proveden přibližně 511000 a těžší 7300. 

[9] 

Loketní náhradu navrhuji testovat počtem cyklů za deset let. Důvodem je výdrž 

polo-stísněných náhrad, které mají životnost u 90 % pacientů deset let. Výsledkem by tedy 

bylo provedení cyklu „flexe-extenze“ 5183000krát, z čehož by 73000 bylo těžších a zbytek 

lehčí. Jak už bylo zmíněno výše, zatížení v ruce při lehčím cyklu navrhuji 2 kg a 15 kg při 

těžším cyklu. Z tabulky 4 vidíme, že maximální hodnota lehčího cyklu je 269 N, respektive 

1972 N cyklu těžšího. Tyto maximální síly při zatížení 2 kg a 15 kg nepřesahují nejvyšší 

hodnoty v tabulce 2, tedy 698N pro lehčí cyklus, resp. 2094 N pro těžší cyklus. 
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Pro stanovení periody jednoho cyklu neexistují žádné podklady. Hodnotu jedné 

periody jsem stanovil na 1,5 sekundy, kdy jsem si vzal si do ruky půlkilové závaží a 

následně vykonal flexi a extenzi přirozenou rychlostí. Tento úkon mi při opakovaném 

měření trval přibližně 1,5 sekundy. Je možné periodu cyklu zmenšit a tím i zkrátit dobu 

testování. Experiment, při kterém je perioda 1,5 sekundy a počet cyklů flexe-extenze 

5183000, by trval přibližně 90 dní. Výsledné síly (F, Fx a Fy), kdy je zatížení v ruce 15kg, 

v závislosti na úhlu flexe jsou znázorněny na obrázku 26. 

 

Obr. 26 Výsledné síly flexe a extenze horšího cyklu v závislosti na úhlu flexe 

3.3 Varus/valgus 

Jak už bylo napsáno, o problému varus nebo valgus toho víme velmi málo. Budeme 

vycházet z experimentu, který předpokládá „nejhorší“ případ zatěžování. Výsledkem 

experimentu bylo namáhání loketní protézy momentem varus o velikosti přibližně 5 Nm. 

Vezmeme-li v úvahu, že na kostní tkáň působí při plné extenzi 55 % sil, výsledný moment 

se sníží při extenzi na hodnotu 2,75 Nm. Obdobně budeme postupovat při 90° flexi, kdy 

kostní tkáň přenese 75 % sil a výsledný moment bude 3,75 Nm. Chování tohoto momentu 

při jiných úhlech flexe bohužel neznáme. První možností je předpoklad lineárně rostoucího 

momentu varus/valgus se zvětšujícím se úhlem flexe. Výsledné velikosti momentu mohou 

být k vidění v příloze 1 společně se silami.  
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Simulátor KKK ELO 2011 je nicméně jednoosý stroj, který není schopen vytvořit 

tento lineárně se měnící moment. Zavedeme proto konstantní moment, který bude mít 

hodnotu Mv = 3,75 Nm. Tento moment bude vytvořen pružinou. Velikost momentu se bude 

korigovat stlačením pružiny. 

3.4 Moment supinace/ pronace 

            Aproximací hodnot supinace pro pozici v 75% pronaci polynomem 3. řádu (vyšší 

řád použít nemůžeme z důvodu malého počtu hodnot) vznikne následující rovnice:            

𝑀 = 14,5 + (6,59 ∙ 10−2)𝛼 − (1 ∙ 10−3)𝛼2 + (5 ∙ 10−6)𝛼3,                 (7) 

viz obr. 27. Tyto momenty byly ovšem vytvořeny i s pomocí svalů a ne pouze kostní tkáně. 

Pro naše testování bychom potřebovali zjistit, kolik přispívají svaly k tvorbě tohoto 

momentu a kolik kostní tkáň. Nicméně žádné informace o tomto problému nejsou známé. 

Pro účely této analýzy bude použit níže uvedený odhad. 

 

Obr. 27 Hodnoty momentu supinace a jejich aproximace 

            Budeme-li uvažovat, že má křivka momentu, který působí na loketní kloub, podobu 

přibližně jako na obrázku 22 a minimální hodnota 1 Nm (předpokládáme „nejhorší“ 

zatěžování viz kapitola 1.5.5), pak je výsledkem moment na obr. 28. Z něj zjistíme 

hodnoty momentu, které jsou Ms = 1,1±0,1 Nm. Rozdíl nejvyššího a nejmenšího momentu 

je zanedbatelný. Nejjednodušším řešením proto bude zavést konstantní moment o velikosti 

Ms = 1,2 Nm. Tento moment bude vykonávat rotační motor s hydraulickým pístem, který 

působí na humerální část náhrady.  
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Obr. 28 Snížené hodnoty momentu supinace  

4. Pevnostní zkoušky 

            Pevnostní zkoušky budou provedeny v programu Abaqus verze 6.14-5. Tento 

software využívá metodu konečných prvků a pro naše účely je naprosto vhodný. Zkoušky 

budou provedeny ve dvou případech. Oba případy se týkají návrhu testování, kdy 

zanalyzujeme náhradu loketního kloubu v úhlu flexe 30° a 130°. Síly a momenty jsou 

v těchto krajních pozicích největší, jak můžeme vidět z přílohy 1.  

4.1 Postup  

            Nejprve bylo importováno z programu Solidworks všech pět vymodelovaných 

částí, do programu Abaqus. V modulu Property následovalo určení materiálů slitiny titanu 

a zirkonové keramiky podle tabulky 3 a přiřazení těchto materiálů k jednotlivým částem. 

Jelikož byla soustava nahrána v metrech, musíme Youngův modul pružnosti zadat v N/m
2
. 

Do programu byly zadány hodnoty v podobě, jaká je v tabulce 4. Zirkonovou keramikou je 

tvořena jediná část a tou je pouzdro. Zbylé části jsou vyrobeny ze slitiny titanu.  

Tabulka 4 Hodnoty materiálových vlastností v jednotkách zadaných do Abaqusu 

 Youngův modul 

pružnosti
 

Poissonova 

konstanta 

TiAl6V4 ELi 114 ∙ 10
9 N/m

2
 0,10 

Zirkonová keramika 100 ∙ 10
9 N/m

2 0,31 
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            V modulu Assembly jsme pomocí příkazů „face to face“, „coaxial“ a „rotate“ 

vytvořili z importovaných částí sestavu, která se shoduje s modelem na obrázku 15. Další 

operací bylo vytvoření Stepu. Step jsme zvolili statický, všeobecný (Static, General). Byla 

zapnuta nelineární geometrie Stepu a inkrementy byly nastaveny na hodnoty v tabulce 5 a 

jejich počet nastaven na 1000. 

Tabulka 5 Velikost incrementu 

 Initial Minimum Maximum 

Increment size 1 ∙ 10
-7 

1 ∙ 10
-15

 0,1 

 

            Nejtěžší operací je definování vazeb mezi všemi díly, které se provádí v modulu 

Interaction. Všechny nadefinované vazby můžeme vidět na následujícím obrázku. Vazby 

očíslované 1-6, 10-12, 15 a 16 byly určeny jako interakční vazby (interaction) „surface to 

surface“. Přesné hodnoty tření neznáme. Můžeme nicméně předpokládat, že tření 

synoviální tekutina ve vaničce velmi výrazně snižuje. Z tohoto důvodu tření mezi těmito 

plochami zanedbáme. Vazby očíslované 7-9, 13 a 14 jsou svázané (tie). Následně byl určen 

referenční bod RP1 se souřadnicemi [0; 0,11; 0], který je spřáhnut s částí humerální 

komponenty viz obrázek 30. Toto spojení je typu continuum distributing coupling.  

 

                  Obr. 29 Interakce     Obr. 30 Coupling a boundary condition 
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            Zatížení a okrajové podmínky (Boundary conditions) se zadávají v modulu Load. 

Zatížení bude rozděleno na dvě části a to na soustředěnou sílu a na moment. Obě části 

budou působit na referenční bod RP1 popsaný výše. Zadané hodnoty budou odpovídat 

hodnotám v příloze 1 pro „těžší“ cyklus (zatížení v ruce 15 kg) a budou popsané u obou 

případů testování. Okrajovou podmínku, která je typu displacement/rotation, můžeme vidět 

na obrázku 29. Tato označená plochá má 0 stupňů volnosti. 

            Posledním úkolem bylo síťování všech částí. Protože model nemohl být 

zjednodušen z důvodu nemožnosti odstranění zkosení a zaoblení (program Solidworks 

nerozeznal prvky dílů), byl zvolen základní element typu C3D10. Vzdálenost bodů sítě 

(Approximate global size) byla nastavena výchozí a hodnoty můžeme vidět v tabulce 6. 

Díly v síťovém zobrazení můžeme vidět v příloze 2. 

Tabulka 6 Hodnoty síťování 

Díl Approximate global size 

Humerální komponenta 0,0027 

Ulnární komponenta 0,0018 

Čep 0,0015 

Šroub čepu 0,0015 

Keramické pouzdra 0,0023 

          

            První testovaná pozice bude při 30° úhlu flexe. Zadané hodnoty sil a momentů 

můžeme vidět v následující tabulce. Číselné hodnoty ve zkratkách CF1, CF2, atd. označují 

směr síly.  Číslo 1 značí směr síly ve směru osy x, číslo 2 ve směru osy 1 a číslo 3 ve 

směru osy z. Stejně je to s momenty. 

Tabulka 7 Zadané hodnoty zatížení při úhlu flexe 30° 

Síla CF1 = 1972 N CF2 = -432 N CF3 = 0 N 

Moment CM1 = 3,75 Nm CM2 = 1,2 Nm CM3 = 0 Nm 

 

Zadané hodnoty zatížení ve druhé testované pozici (úhel flexe 130°) můžeme vidět 

v tabulce 8. 
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Tabulka 8 Zadané hodnoty zatížení při úhlu flexe 130° 

Síla CF1 = 634 N CF2 = 171 N CF3 = 0 N 

Moment CM1 = 3,75 Nm CM2 = 1,2 Nm CM3 = 0 Nm 

4.2 Výsledky  

Výsledky testování v první pozici, tedy úhlu flexe 30°, můžeme vidět na obrázku 

31 a detailněji v příloze 3. Je patrné, že největší napětí se nachází na konci dříku ulnární 

části a jeho hodnota je σ = 1,636·10
10 

N/m
2
 = 16360 MPa. Dle mého názoru to je 

způsobeno především okrajovou podmínkou, která by mohla být definována přesněji. 

Největší napětí, a tedy riziko porušení náhrady, je v bodě na humerální části a keramickém 

pouzdře, které můžeme vidět v příloze 2. Největší napětí na humerální komponentě je 

σ = 1,704·10
9 

N/m
2
 = 1704 MPa. Na pouzdře je σ = 4,820·10

8 
N/m

2
 = 482 MPa. 

 

Obr. 31 Napětí von Mises při úhlu flexe 30° 

Výsledky testování v druhé pozici, tedy úhlu flexe 130°, můžeme vidět na obrázku 

32 a detailněji v příloze 4. Největší napětí působí na konec dříku ulnární části a to 

σ = 1,538·10
9 

N/m
2
 = 1538 MPa. Podobně jako v předchozím případě je to nejspíše 

způsobené okrajovou podmínkou. U humerální komponenty působí největší napětí na dřík 
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a to σ = 3,920·10
8 

N/m
2
 = 392 MPa Napětí na pouzdrech je σ = 1,612·10

8 
N/m

2
 = 161 MPa. 

V této pozici je tedy nejpravděpodobnější porušení jedno ze dříků ulnární nebo humerální 

komponenty. 

 
Obr. 32 Napětí von Mises při úhlu flexe 130° 

4.3 Zhodnocení výsledků z programu Abaqus  

Důležitým výstupem je stanovení koeficientu bezpečnosti komponent pro 

maximální napětí. Bezpečnost se vypočítá pro komponenty ze slitiny titanu následujícím 

vzorcem: 

𝑘 =
𝑅𝑝0.2

𝜎
,     (8)  

kdy Rp0.2 = 795 MPa (viz tab. 3) a σ je maximální hodnota napětí. Bezpečnost pro 

keramická pouzdra vypočítáme ze vzorce: 

      𝑘 =
𝑅𝑚

𝜎
,     (9) 

kdy Rm = 410 MPa (viz tab. 3) a σ je maximální hodnota napětí pouzder. Výsledné 

bezpečnosti můžeme vidět v tabulce 9.  
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Tabulka 9 Bezpečnost 

Díl Bezpečnost k 

Úhel flexe 30° Úhel flexe 130° 

Humerální komponenta 0,47 2,03 

Ulnární komponenta 0,05 0,52 

Čep 0,93 3,60 

Šroub čepu 0,57 3,10 

Pouzdra 0,85 2,55 

 

Z tabulky 9 můžeme vidět, že bezpečnost především v úhlu flexe 30° je výrazně 

nedostačující. Velmi nízkou bezpečnost ulnární komponenty si vysvětluji zavedením 

okrajové podmínky. Výsledky z programu Abaqus mohou být také výrazně ovlivněny 

méně kvalitním síťovacím element C3D10 a příliš velkou vzdáleností těchto elementů, což 

mohlo vytvořit vysoké amplitudy napětí, které neodpovídají reálným hodnotám. Přesnější 

výsledky by zajistil element C3D8R, který nicméně nebyl použit z důvodu složité 

konstrukce součástí. Musíme vzít také v úvahu nesprávné nastavení programu Abaqus, kdy 

například vazby mezi dotýkajícími se plochami nemusí odpovídat realitě, a příliš vysoký 

návrh hodnot sil a momentů, které nemusí neodpovídat zatěžování během každodenních 

činností. Nicméně pokud výsledné hodnoty z programu Abaqus odpovídají, testovaná 

náhrada nemůže vydržet navržené zatěžování a dojde k jejímu porušení.  
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Závěr 

 Cílem této práce bylo navrhnout způsob testování náhrad loketních kloubů. 

Náhradám loketních kloubů byla doposud věnovaná malá pozornost na rozdíl od kolenních 

náhrad. Hlavním důvodem je především daleko menší počet operací.  

 V této práci byly na začátku shrnuty dosud známé studie o fyziologickém 

zatěžování loketního kloubu během denních aktivit u „průměrného“ pacienta, které byly 

téměř všechny z anglicky psané literatury. Nicméně vzhledem k množství studií byly 

informace o zatěžování velmi limitované. Podle této rešerše byl následně navržen 

experimentální postup testování totálních náhrad loketního kloubu závěsného typu, který je 

možné provést na Simulátoru KKK ELO 2011. Základem návrhu je velikost a směr 

působení sil na náhradu. Velikost síly během flexe i extenze odpovídá rovnici 1 a orientace 

odpovídá rovnici 3. Navrženy byly dva cykly zatěžování, kdy „lehčí“ cyklus (zátěž v ruce 

2 kg) je proveden 5110000krát a „těžší“ (zátěž v ruce 15kg) 73000krát. Tento počet cyklů 

odpovídají deseti letům zatěžování. Moment varus/valgus byl navržen konstantní o 

velikosti Mv = 3,75 Nm. Druhou variantou je lineární nebo sinusový nárůst tohoto 

momentu s úhlem flexe, avšak u Simulátoru KKK ELO 2011 tento postup nemůže být 

použit, protože je tento stroj jednoosý a pro tuto variantu by bylo třeba dvouosého stroje. 

Dále bylo zjištěno, že moment supinace/pronace by měl být brán v úvahu u zatěžování 

náhrad závěsného typu. Z důvodu malého množství informací o tomto problému byl 

moment, který působí na náhradu během supinace/pronace, odhadnut. Protože je změna 

momentu relativně malá, je nejjednodušším řešením zavedení konstantního momentu Ms = 

1,2 Nm po celou dobu experimentu.  

 Při porovnávání návrhu testování výše popsaného a návrhu z laboratoře 

biomechaniky můžeme vidět, že se příliš neliší i přes to, že byly vypracovány nezávisle na 

sobě. Důvodem je především omezené množství informací, které se věnují tématu 

zatěžování loketního kloubu. Největší rozdíl je v momentu supinace/pronace, kdy návrh 

z laboratoře biomechaniky s tímto momentem vůbec nepočítá. Dalšími rozdíly jsou 

navržené hodnoty sil během flexe/extenze a momentu varus/valgus, kdy výše navržený 

experiment je daleko přísnější. V návrhu z laboratoře biomechaniky je moment 

varus/valgus odhadnut na Mv = 1 Nm a síly během flexe a extenze jsou vytvořeny závažím 

v ruce 1 kg, respektive 14 kg. Zatímco ve výše popsaném návrhu je moment varus/valgus 

Mv = 3,75 Nm a síly během flexe extenze jsou tvořeny závažím v ruce 2 kg a 15 kg. [50] 
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 Výsledky programu Abaqus nám ukázaly, že nejvíce jsou namáhané dříky ulnární a 

humerální komponenty. Toto zjištění odpovídá již dřívějším důkazům, že právě u tohoto 

typu náhrad je riziko zlomení dříku časté. Při následném výpočtu jsme zjistili, velni nízkou 

bezpečnost především při testování v úhlu flexe 30°. Může to být způsobeno více 

možnostmi, z nichž nejpravděpodobnější je dle mého názoru špatné nastavení programu 

Abaqus (např. síťování, vazby) nebo navržení příliš vysokých hodnot sil a momentů, které 

neodpovídají zatěžování během každodenních aktivit. 

Tento návrh jsem ověřil na jednom kusu náhrady. Pokud jsou výsledné hodnoty 

napětí získané z programu Abaqus správné, v případě provedení navrženého experimentu 

v celém rozsahu předpokládám, že dojde k předčasnému porušení jedné z částí náhrady.  

Pokud se toto potvrdí, měla by proběhnout diskuse, zda jsem nastavil program Abaqus 

správně a jestli navržené hodnoty sil nebo momentů (varus/valgus a supinace/pronace) 

odpovídají zatěžování loketního kloubu u „průměrného“ člověka během každodenních 

aktivit nebo by se měly snížit, případně zvýšit.   
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Příloha 1 Velikost sil a momentů 

Procenta 

cyklu 
[%] 

Úhel 

flexe 

[°] 

Lehčí cyklus Těžší cyklus Moment varus 

[Nm] F [N] Fx 

[N] 

Fy [N] F [N] Fx 

[N] 

Fy [N] 

0.000 30 269 58 263 2018 432 1972 3.083 

0.493 30 269 58 263 2018 432 1972 3.094 

0.985 31 266 61 259 1995 457 1942 3.106 

1.475 32 263 64 255 1971 480 1912 3.117 

1.970 33 260 67 251 1946 502 1881 3.128 

2.463 34 256 70 247 1922 523 1850 3.139 

2.956 35 253 73 243 1896 543 1818 3.139 

3.448 36 249 75 239 1871 561 1786 3.150 

3.941 37 246 77 234 1845 578 1753 3.161 

4.433 38 243 80 230 1820 594 1721 3.172 

4.926 39 239 82 225 1794 608 1688 3.183 

5.419 40 236 83 221 1767 621 1655 3.194 

5.911 41 232 85 217 1741 633 1623 3.206 

6.404 42 229 86 212 1715 644 1590 3.217 

6.897 43 225 88 208 1689 654 1558 3.228 

7.389 44 222 89 204 1663 663 1525 3.239 

7.882 45 218 90 200 1637 671 1493 3.250 

8.374 46 215 91 195 1611 678 1461 3.261 

8.867 47 211 92 191 1585 684 1430 3.272 

9.360 48 208 92 187 1559 689 1399 3.283 

9.852 49 204 93 183 1533 694 1368 3.294 

10.345 50 201 93 179 1508 697 1338 3.306 

10.837 51 198 94 175 1483 700 1308 3.317 

11.330 52 194 94 171 1458 703 1279 3.328 

11.823 53 191 94 167 1434 704 1250 3.339 

12.315 54 188 94 163 1410 705 1222 3.350 

12.808 55 185 94 160 1386 705 1194 3.361 

13.300 56 182 94 156 1363 705 1167 3.372 

13.793 57 179 94 152 1340 705 1140 3.383 

14.286 58 176 94 149 1317 704 1114 3.394 



 
 

55 

14.778 59 173 94 146 1295 702 1089 3.406 

15.271 60 170 91 142 1273 701 1064 3.417 

15.764 61 167 91 139 1252 699 1040 3.428 

16.256 62 164 93 136 1231 696 1016 3.439 

16.749 63 161 93 133 1211 694 993 3.450 

17.241 64 159 93 130 1191 691 971 3.461 

17.734 65 156 92 127 1172 688 949 3.472 

18.227 66 154 92 124 1153 685 928 3.483 

18.719 67 151 91 121 1135 682 908 3.794 

19.212 68 149 91 119 1117 679 888 3.506 

19.704 69 147 91 116 1100 676 869 3.517 

20.197 70 144 90 114 1083 672 850 3.528 

20.690 71 142 90 111 1067 669 833 3.539 

21.182 72 140 89 109 1052 666 815 3.550 

21.675 73 138 89 107 1037 663 799 3.561 

22.167 74 136 88 105 1023 660 782 3.572 

22.660 75 135 88 103 1009 657 767 3.583 

23.153 76 133 88 101 996 654 752 3.594 

23.645 77 131 87 99 983 651 738 3.606 

24.138 78 130 87 97 971 649 724 3.617 

24.631 79 128 87 95 960 647 710 3.628 

25.123 80 127 86 93 949 645 697 3.639 

25.616 81 125 86 92 939 643 685 3.650 

26.108 82 124 86 90 929 641 673 3.661 

26.601 83 123 86 89 919 639 662 3.672 

27.094 84 121 86 87 911 638 651 3.683 

27.586 85 120 85 86 902 637 640 3.694 

28.079 86 119 85 84 895 636 630 3.706 

28.571 87 118 85 83 887 636 620 3.717 

29.064 88 117 85 82 881 636 610 3.728 

29.557 89 117 85 81 874 636 601 3.739 

30.049 90 116 85 79 868 636 592 3.750 

30.542 91 115 85 78 863 636 584 3.761 
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31.034 92 114 85 77 858 637 575 3.772 

31.527 93 114 86 76 853 638 567 3.783 

32.020 94 113 86 75 848 639 559 3.794 

32.512 95 113 86 74 845 641 551 3.806 

33.005 96 112 86 73 841 642 543 3.817 

33.498 97 112 86 72 867 644 536 3.828 

33.990 98 111 87 71 834 646 528 3.839 

34.483 99 111 87 70 831 649 521 3.850 

34.975 100 110 87 69 828 651 513 3.861 

35.468 101 110 88 68 826 654 506 3.872 

35.961 102 110 88 67 823 656 498 3.883 

36.453 103 109 88 66 821 659 491 3.894 

36.946 104 109 89 65 819 662 483 3.906 

37.438 105 109 89 64 817 665 475 3.917 

37.931 106 109 89 63 815 668 467 3.928 

38.424 107 108 90 62 812 671 459 3.939 

38.916 108 108 90 61 810 674 451 3.950 

39.409 109 108 91 59 808 677 442 3.961 

39.901 110 107 91 58 805 680 433 3.972 

40.394 111 107 91 57 803 682 424 3.983 

40.887 112 107 92 56 800 685 415 3.994 

41.379 113 106 92 54 797 687 405 4.006 

41.872 114 106 92 53 793 689 394 4.017 

42.365 115 105 93 52 789 691 384 4.028 

42.857 116 105 93 50 785 692 373 4.039 

43.350 117 104 93 49 781 693 361 4.050 

43.842 118 103 93 47 775 693 349 4.061 

44.335 119 103 93 45 770 693 337 4.072 

44.828 120 102 93 44 763 692 324 4.083 

45.320 121 101 93 42 757 691 310 4.094 

45.813 122 100 92 40 749 688 296 4.106 

46.305 123 99 92 38 741 685 282 4.117 

46.798 124 98 91 36 731 681 267 4.128 
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47.291 125 96 91 34 721 676 252 4.139 

47.783 126 95 90 32 710 670 237 4.150 

48.276 127 93 89 30 698 663 221 4.161 

48.768 128 91 88 28 685 655 204 4.172 

49.261 129 89 86 25 671 645 188 4.183 

49.754 130 87 85 23 656 634 171 4.194 

50.246 130 87 85 23 656 634 171 4.194 

50.739 129 89 86 25 671 645 188 4.183 

51.232 128 91 88 28 685 655 204 4.172 

51.724 127 93 89 30 698 663 221 4.161 

52.217 126 92 90 32 710 670 237 4.150 

52.709 125 96 91 34 721 676 252 4.139 

53.202 124 98 91 36 731 681 267 4.128 

53.695 123 99 92 38 741 685 282 4.117 

54.187 122 100 92 40 749 688 296 4.106 

54.680 121 101 93 42 757 691 310 4.094 

55.172 120 102 93 44 763 692 324 4.083 

55.665 119 103 93 45 770 693 337 4.072 

56.158 118 103 93 47 775 693 349 4.061 

56.650 117 104 93 49 781 693 361 4.050 

57.143 116 105 93 50 785 692 373 4.039 

57.635 115 105 93 52 789 691 384 4.028 

58.128 114 106 92 53 793 689 394 4.017 

58.621 113 106 92 54 797 687 405 4.006 

59.113 112 107 92 56 800 685 415 3.994 

59.606 111 107 91 57 803 682 424 3.983 

60.099 110 107 91 58 805 680 433 3.972 

60.591 109 108 91 59 808 677 442 3.961 

61.084 108 108 90 61 810 674 451 3.950 

61.576 107 108 90 62 812 671 459 3.939 

62.069 106 109 89 63 815 668 467 3.928 

62.562 105 109 89 64 817 665 475 3.917 

63.054 104 109 89 65 819 662 483 3.906 
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63.547 103 109 88 66 821 659 491 3.894 

64.039 102 110 88 67 823 656 498 3.883 

64.532 101 110 88 68 826 654 506 3.872 

65.025 100 110 87 69 828 651 513 3.861 

65.517 99 111 87 70 831 649 521 3.850 

66.010 98 111 87 71 834 646 528 3.839 

66.502 97 112 86 72 837 644 536 3.828 

66.995 96 112 86 73 841 642 543 3.817 

67.488 95 113 86 74 845 641 551 3.806 

67.980 94 113 86 75 849 639 559 3.794 

68.473 93 114 86 76 853 638 567 3.783 

68.966 92 114 85 77 858 637 575 3.772 

69.458 91 115 85 78 863 636 584 3.761 

69.951 90 116 85 79 868 636 592 3.750 

70.443 89 117 85 81 874 636 601 3.739 

70.936 88 117 85 82 881 636 610 3.728 

71.429 87 118 85 83 887 636 620 3.717 

71.921 86 119 85 84 895 636 630 3.706 

72.414 85 120 85 86 902 637 640 3.694 

72.906 84 121 86 87 911 638 651 3.683 

73.399 83 123 86 89 919 639 662 3.672 

73.891 82 124 86 90 929 641 673 3.661 

74.384 81 125 86 92 939 643 685 3.650 

74.877 80 127 86 93 949 645 697 3.639 

75.369 79 128 87 95 960 647 710 3.628 

75.862 78 130 87 97 971 649 724 3.617 

76.355 77 131 87 99 983 651 738 3.606 

76.847 76 133 88 101 996 654 752 3.594 

77.340 75 135 88 103 1009 657 767 3.583 

77.833 74 136 88 105 1023 660 782 3.572 

78.325 73 138 89 107 1037 663 799 3.561 

78.818 72 140 89 109 1052 666 815 3.550 

79.310 71 142 90 111 1067 669 833 3.539 
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79.803 70 144 90 114 1083 672 850 3.528 

80.296 69 147 91 116 1100 676 869 3.517 

80.788 68 149 91 119 1117 679 888 3.506 

81.281 67 151 91 121 1135 682 908 3.494 

81.773 66 154 92 124 1153 685 928 3.483 

82.266 65 156 92 127 1172 688 949 3.472 

82.759 64 159 93 130 1191 691 971 3.461 

83.251 63 161 93 133 1211 694 993 3.450 

83.744 62 164 93 136 1231 696 1016 3.439 

84.236 61 167 94 139 1252 699 1040 3.428 

84.729 60 170 94 142 1273 701 1064 3.417 

85.222 59 173 94 146 1295 702 1089 3.406 

85.714 58 176 94 149 1317 704 1114 3.394 

86.207 57 179 94 152 1340 705 1140 3.383 

86.700 56 182 94 156 1363 705 1167 3.372 

87.192 55 185 94 160 1386 705 1194 3.361 

87.685 54 188 94 163 1410 705 1222 3.350 

88.177 53 191 94 167 1434 704 1250 3.339 

88.700 52 194 94 171 1458 703 1279 3.228 

89.163 51 198 94 175 1483 700 1308 3.317 

89.655 50 201 93 179 1508 697 1338 3.306 

90.148 49 204 93 183 1533 694 1368 3.294 

90.640 48 208 92 187 1559 689 1399 3.283 

91.133 47 211 92 191 1585 684 1430 3.272 

91.626 46 215 91 195 1611 678 1461 3.261 

92.118 45 218 90 200 1637 671 1493 3.250 

92.611 44 222 89 204 1663 663 1525 3.239 

93.103 43 225 88 208 1689 654 1558 3.228 

93.596 42 229 86 212 1715 644 1590 3.217 

94.089 41 232 85 217 1741 633 1623 3.206 

94.581 40 236 83 221 1767 621 1655 3.194 

95.074 39 239 82 225 1794 608 1688 3.183 

95.567 38 243 80 230 1820 594 1721 3.172 
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96.059 37 246 77 234 1845 578 1753 3.161 

96.552 36 249 75 239 1871 561 1786 3.150 

97.044 35 253 73 243 1896 543 1818 3.139 

97.537 34 256 70 247 1922 523 1850 3.128 

98.030 33 260 67 251 1946 502 1881 3.117 

98.522 32 263 64 255 1971 480 1912 3.106 

99.015 31 266 61 259 1995 457 1942 3.094 

99.507 30 269 58 263 2018 432 1972 3.083 

100 30 269 58 263 2018 432 1972 3.083 
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Příloha 2 Síťování dílů 
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Příloha 3 Výsledky Abaqusu při úhlu flexe 30° 
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Příloha 4 Výsledky Abaqusu při úhlu 130° 

 


