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Ендопротези кульшового суглобу являють собою шарнір, який використовується в 

медицині для заміни зношених або пошкоджених суглобів. На сьогодні в Україні почате 
серійне виробництво вітчизняних ендопротезів та розробка нових їх конструкцій з 
застосуванням нових сучасних технологій та матеріалів. Все це потребує вдосконалення 
конструкцій суглобів з точки зору їх міцності. Для вирішення даної задачі ідеально 
підходить комп’ютерне моделювання методом скінчених елементів. Але як показує 
літературний огляд нажаль на сьогодні в світі дане питання недостатньо вивчене. 
У даній роботі розглядається багатошарова головка у рухомому з’єднанні ендопротезу 

кульшового суглобу. Метою роботи є визначення напружено-деформованого стану 
багатошарової головки у рухомому з’єднанні ендопротезу кульшового суглобу. Створення 
3-D моделі виконувалося в програмному продукті КОМПАС 3D V14. Моделювання 
виконувалося в програмному комплексі ANSYS. В роботі розрахований напружено-
деформований стан багатошарової головки кульшового суглобу з урахуванням 
особливостей матеріалів та фізіології людини. Розраховані коефіцієнти запасу міцності всіх 
складових кульшового суглобу. 

 
Ключові слова: ендопротез кульшового суглобу, напружено-деформованого стан, 
коефіцієнт запасу міцності, метод скінчених елементів. 

 

1. ВСТУП 
 
Ендопротезування суглобів є ефективним і 

часто єдиним способом відновлення втраченої 
функції кінцівки. Статистика різних країн світу 
свідчить, що в середньому щорічно в протезу-
ванні потребують 500-1000 хворих та травмова-
них на 1 млн. населення.  
Сьогодні в Україні виконується кількість 

операцій заміни суглобів в 10 разів менше необ-
хідного [1-4]. Це пов'язано зі зниженням держа-
вних витрат на ендопротезування, відсутністю 
виробництва якісних вітчизняних ендопротезів,  
високою вартістю імпортних імплантатів,  недо-
статнім технічним і матеріальним оснащенням 
обласних центрів по ендопротезуванню [2]. Тим 
не менш, тотальне ендопротезування кульшово-
го суглоба займає все більш гідне місце в ліку-
ванні хворих ортопедо-травматологічного про-
філю. Цьому сприяє широке надходження в 

Україну ендопротезів різних конструкцій із За-
хідної Європи та Америки, а також початок се-
рійного виробництва вітчизняних ендопротезів в 
Києві. Дніпропетровську та Запоріжжі. 
У зв'язку з розширенням показань до опера-

цій тотального ендопротезування кульшового 
суглоба для все більш складних хворих важли-
вим являється вдосконалення конструкцій штуч-
них суглобів [5]. 

 
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 

 

Метою роботи є визначення параметрів конс-
трукції ендопротезу та факторів від яких найбі-
льше залежить працездатність та навантажува-
льна здатність конструкції багатошарової голо-
вки у рухомому з’єднанні ендопротезу кульшо-
вого суглобу. 
Розміри серцевини і головки взяті із ряду 

стандартних типорозмірів для головки 
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ендопротезу. Конструкція ніжки виконана з 
урахуванням посадкового отвору серцевини. 
Впадина вкладиша виконана сферичною з 
урахуванням конструкції головки. Зазор між 
ніжкою і серцевиною виконаний конструктивно 
з урахуванням особливостей базування ніжки в 
серцевині, так як ніжка базується тільки 
зовнішньою конічною поверхнею в серцевині. 
Допуск на виготовлення зовнішнього діамет-

ра головки: -0,05 мм. 
Допуск на виготовлення внутрішнього діаме-

тра вкладиша: +0,07/+0,02 мм.  Таким чином ве-
личина зазору у парі тертя кераміка-кераміка 
може складати від 0,02 до 0,12 мм. 
Головка, серцевина та ніжка орієнтовані по 

відношенню до вкладиша під кутом 45°, 
виходячи з особливостей будови скелета людини 
та фізіологічних особливостей людини при 
пересуванні. 

 
 

Рис. 1 – Складальне креслення конструкції 
ендопротезу 

 

На основі огляду літературних джерел було 
виявлено, що для теоретичного дослідження 
необхідно спроектувати 3-D модель кульшового 
суглобу. Оскільки силове навантаження діє в 
площині XY (рис. 4), а обертання голівки задано 
лише щодо осі Z, то завдання є симетричним 
відносно площини XY. У зв'язку з цим може бути 
розглянуто лише ½ частину тіл системи. 
Необхідності будувати 3-D модель чаші немає, 
оскільки вона не приймає безпосередньої участі 
в дослідженні. Всі моделі будуються в 
програмному забезпеченні КОМПАС 3D V14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 – Схема дії сил 
 

Для виготовлення зовнішньої оболонки 
головки,  вкладиша ацетабулярної чаші 
ендопротезу запропонованої конструкції 
використовують кераміку, для заповнення 
порожнини головки та для ніжки  – титановий 
сплав (таблиця 1). 
Для розрахунку використали ізотропні 

матеріали, без дефектів, однорідні, абсолютно 
пружні, без деформацій. 
Перша контактна пара ніжка - серцевина. 

Матеріал цих деталей титан. Коефіцієнт тертя 
0,1. Кути конуса серцевини і ніжки однакові. 
Друга контактна пара вкладиш - головка. 

Матеріал цих деталей кераміка. Коефіцієнт тертя 
0,01. Радіуси сфер вкладиша і головки однакові. 
Тип контактної взаємодії вказаних 

контактних пар – фрикційний. 
Побудова та оптимізація скінчено-елементної 

сітки проводили за допомогою програмного 
забезпечення ANSYS 14.5.7. (рис. 5). 

 

 
 
Рис. 3 – Скінчено-елементна сітка 3-D моделі та 

місця згущення сітки 
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Таблиця 1 – Механічні властивості матеріалів 
 

Т
іл
о
, №

  

Наймену-
вання  Матеріал  

Гус-
тина, 

кг/м
3
  

Модуль 
пруж-
ності,  
ГПа  

Коефі-
цієнт Пу-
асона  

Границя міц-
ності при роз-
тягу-ванні σσσσВ, 

МПа  

Границя 
текучості 
σσσσТ, МПа  

К
о
еф
іц
іє
н
т
 

т
ер
т
я
 

Д
ж
ер
ел
о
 

1. Вкладиш  Сапфір  3992  400  0,3  250  250  [15]  

2. Головка  Сапфір  3992  400  0,3  250  250  
0,01 

[15] 

3. Серцевина  
Титан 
ВТ1-0 

4500  115  0,3  345  250  [16] 

4. Ніжка  
Титан 
ВТ3-1  4500  115  0,3  1040  1015 

0,1 
[16] 

 

Головка може виконувати обертальний рух 
відносно вкладиша в площині XY. Кут повороту 
складає ±φ (рис. 4). 
На суглоб діє сила маси тіла F людини, яка 

змінюється в часі. Напрямлена F під кутом α до 
осі симетрії суглобу (рис. 4). При 
екстремальному навантаженні (біг, стрибки) 
величина F збільшується до 10 ÷ 12Q, де Q - вага 
тіла людини. Тому приймаємо F=5000H. 
Вкладиш защемляється по конусному 

зовнішньому ободку у посадочному пояску чаші 
(рис. 2.9) і жорстко не зв’язаний з нею. Чаша 
нерухомо фіксується в кісткову тканину і 

обростає нею, тобто жорстко зв’язана з нею. 
Для виконання умов симетричності необхідно 

позбавити переміщення всіх тіл 3-D моделі 
накладенням обмежень, а по площині симетрії zу 
в напрямку, перпендикулярному цій площині. 
Дослідження проводилося за допомогою 

програмного забезпечення ANSYS 14.5.7. 
Для проведення експерименту визначили 4 

параметри, що найбільше впливають на наван-
тажувальну здатність конструкції а саме: зазор 
між вкладишем та головкою, довжина конусу 
посадкового отвору, товщина головки, куту ко-
нусу посадкового отвору (табл. 2) 

 
Таблиця 2 – План розрахункового експеременту 
№  Змінювані параметри  Числові значення параметрів, мм  

1. Зазор між вкладишем та головкою  0,02  0,04  0,06  0,09  0,12  

2. Товщина головки  2,0  2,25  2,5  2,75  3,0  

3. Довжина конусу посадкового отвору  16,5  17,0  17,5 18,0  18,5  

4.  Кут  конусу посадкового отвору  2,6°  2,7°  2,8°  2,9°  3,0°  

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для деталей виготовлених із сапфіру, з яких 
складаються дві деталі – вкладиш і головка, за-
стосована перша теорія міцності – теорія 
найбільших нормальних напружень. Зі 
збільшенням навантаження на суглоб зростають 
напруження (рис. 4) в деталях виготовлених з 
сапфіру. Причому головка найбільш навантаже-
на, в якій напруження зростають лінійно і майже 
пропорційні силі навантаження. 
Для деталей виготовлених із титана, з яких 

складаються дві деталі – серцевина і ніжка, за-
стосована четверта теорія міцності (Мізеса). Зі 
збільшенням навантаження (рис. 5) на суглоб 

зростають напруження виникаючі в титанових 
деталях, причому ці напруження майже 
пропорційні навантаженню. Найбільш наванта-
жена являється серцевина. 
Із усіх деталей ендопротезу головка, яка скла-

дається з сапфірового та титанового шару є най-
більш навантаженим елементом, досліджуючи, 
яку  можна зробити висновки про працездатність 
та надійність всього ендопротеза.   
При варіюванні зазору у з’єднанні між 

вкладишем та головкою (рис. 7) згідно 
креслення (рис. 1) напруження зростають зі 
збільшенням зазору, причому найбільші 
напруження виникають у сапфіровому шарі 
головки. Зі збільшенням зазору значно 
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зменшується площа контакту між головкою та 
вкладишем. 
При дослідженні напружень, які виникають зі 

зміною товщина головки найбільше впливає на 
навантажувальну здатність ендопротезу. Зі 
збільшенням товщини головки значно зменшу-
ються напруження на 14-15%, як у сапфіровому, 
так і в титановому шарі головки. 
Зі збільшенням довжини конусу посадкового 

отвору  напруження зменшуються в небезпечних 
місцях на 9-10%, Найбільше це спостерігаються 
у сапфіровій головці.  
Кут конусу посадкового отвору, який 

варіювався в межах 0,4 градуса майже не 
впливає на навантаження. Напруження 
змінюються в межах 3%.  
Максимальне еквівалентне напруження по 

Мізесу (4 теорія міцності) виникає в зоні 
контакту найменшого діаметра ніжки і 
становить   222,5 МПа (рис. 5). Досить великі 
напруження виникають в зоні контакту головки з 
найтоншою 
стінкою серцевини. Це пов’язано з деформацією 
ніжки при навантаженні. Максимальне головне 
напруження виникає в зоні переходу конічної 
 поверхні в дно посадкового отвору і становить 

253,08 МПа (рис. 4). 
З рисунку 6а видно, що зі збільшенням 

навантаження напруження зростають майже 
пропорційно при невеликих навантаженнях, та 
обмежуються у ніжці при великих 
навантаженнях. 
Максимальне головне напруження у вкладиші 

виникає в екваторіальній області, зменшуючи 
його діаметр. В результаті головка виявляється 
затисненою в зоні, шириною близькою до 
ширини конусного обідка. Це виникає з умови 
закріплення вкладиша в чаші (рис 10). 
Зі збільшенням сили напруження в деталях з 

сапфіру зростають майже прямопропорційно 
(рис. 9б).  
В  результаті дослідження можна сформулю-

вати рекомендації щодо проектування ендопро-
тезу, в яких зазначені оптимальні параметри що-
до зазору між вкладишем та головкою, довжини 
конусу посадкового отвору, товщина головки, 
кута конусу посадкового отвору. 
Якщо врахувати всі фактори то можна значно 

підвищити навантажувальну здатність ендопро-
тезу на 15-20 %. 

 
 

Рис. 4 – Максимальне головне напруження в деталях виготовлених із сапфіру 
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Рис. 5 – Еквівалентне напруження в деталях виготовлених із титану 

 
а)       б) 

Рис. 6 – Вплив навантаження на напруження в деталях: а - з титану, б - з сапфіру 
 

Коефіцієнт запасу міцності по першій теорії 
міцності отримано для максимального 
навантаження на рівні 2,13 (рис. 11). Це означає, 
що конструкція працездатна і може витримувати 
задане навантаження. 
Мінімальний коефіцієнт запасу міцності по 

четвертій теорії міцності для титанових деталей 

склав 2,57 на поверхні контакту (рис. 12). Він 
обумовлений  переміщенням ніжки в 
ендопротезі під дією сили навантаження, так як 
в осьовому напрямку між ніжкою і серцевиною 
наявний зазор. 

 
 

 

 
Рис. 7 – Вплив зазору на напруження в деталі        - з титану,      - з сапфіру 

 

 



 

 

6 Journal of Engineering Sciences: notes the young scientist, Vol. 3, Issue 1 (2016), pp. 6-10. 
 

 
Рис. 9 – Вплив зазору на площу контакту головки та вкладиша 

 

 
Рис. 8 – Вплив товщини головки на напруження в деталі      - з титану,    - з сапфіру 

 

 

 
Рис. 9 – Розподіл напружень при збільшенні товщини головки 

 

 
Рис. 10 – Вплив довжини посадки конуса на напруження в деталі      - з титану,    - з сапфіру 
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Рис. 11 – Розподіл напружень при збільшенні довжини посадки конусу посадкового отвору 

 

 
Рис. 12 – Вплив кута конусу посадкового отвору на напруження в деталі      - з титану,    - з сапфіру 

 

 
Рис. 13 – Розподіл напружень при зміні кута конусу 

 

 
Рис. 14 – Коефіцієнт запасу по першій теорії міцності для деталей виготовлених із сапфіру 
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Рис. 15 – Коефіцієнт запасу міцності по четвертій теорії міцності для деталей з титану 

 
4. ВИСНОВКИ 

 
Для проведення розрахунку методом 

скінчених елементів напружено-деформованого 
стану багатошарової головки в рухомому 
з’єднанні ендопротеза кульшового суглобу 
обрано програмне забезпечення ANSYS 14.5.7. 
Методика розрахунку полягає у послідовному 
виконанні таких операцій: побудови 3D-
геометричної моделі, її імпорт у ANSYS 14.5.7, 
налагодження скінчено-елементної моделі 
шляхом задання властивостей матеріалів, 
контактних властивостей, граничних умов і 
навантажень, а також параметрів вирішувача. 
Найбільші напруження виникають у сапфіро-

вому шарі головки у її верхній частині та на кон-
тактній поверхні титанового шару головки.  

Основними найбільш впливовими параметра-
ми на навантажувальну здатність ендопротезу є: 
зазор між вкладишем та головкою, товщина го-
ловки, довжина конусу посадкового отвору, кут 
конусу посадкового отвору.  
При максимальному навантаженні 

багатошарової головки у рухомому з’єднанні 
ендопротезу кульшового суглобу коефіцієнти 
запасу міцності  склали: для титанової 
серцевини – 2,57; для керамічної головки – 2,57. 
Виходячи з величин коефіцієнтів запасу 
розглянута конструкція ендопротезу при 
максимальній силі навантаження на ніжці 5000Н 
є працездатною. 

 
A study of stress-strain state in a multi-layer head movable joints of hip endoprosthesis 

 

D. V. Kryvoruchko1, S. S. Yemelyanenko2, S. P. Kholiavka3 
 

Sumy State University, 2, Rimsky Korsakov Str., 40007, Sumy, Ukraine 
 
Endoprosthesis hip joint are used in medicine for replacing worn or damaged joints. Today, in 

Ukraine started serial production of implants and the development of new designs using new 
technologies and materials. All this requires improvement of joint structures with regard to their 
strength. To solve this problem perfect computer simulation using finite element method. But the 
show literature review Unfortunately today in the world of the matter is not sufficiently studied. 

The paper deals with a multi-layer head in the movable joints of the hip endoprosthesis. The 
aim is to define the stress-strain state in a multi-layer head movable joints hip endoprosthesis. 
Creating a 3-D model is made in the software product KOMPAS 3D V14. Modeling was 
performed in the software package ANSYS. The paper calculated the stress-strain state of the 
multilayer head of the hip allowing for the material and human physiology. Calculated safety fac-
tors of all components of the hip joint. 

According to studies at the maximum loading of 10,000 H-defined IU hundred titanium core 
and a ceramic head which will be the smallest coe-cients safety factor of 0.76 and 0.55, respec-
tively. 

 
Keywords: hip joint, the stress-strain state, the safety factor, finite element method. 
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Исследование напряженно-деформируемого состояния многослойной головки  
в подвижном соединении ендопротеза тазобедренного сустава 

 
 

Д. В. Криворучко1, C. C. Емельяненко2, С. П. Холявка3 
 

Сумский государственный университет, ул. Римского-Корсакова, 2, 4000,7 Сумы, Украина 
 

Эндопротезы тазобедренного сустава представляют собой шарнир, который 
используется в медицине для замены изношенных или поврежденных суставов. Сегодня в 
Украине начато серийное производство эндопротезов и разработка новых конструкций с 
использованием новых современных технологий и материалов. Все это требует 
совершенствования конструкций суставов с точки зрения их прочности. Для решения 
данной задачи идеально подходит компьютерное моделирование методом конечных 
элементов. Но как показует литературный обзор к сожалению на сегодняшний день в мире 
данный вопрос недостаточно изучен. 
В работе рассматривается многослойная головка в подвижном соединении эндопротеза 

тазобедренного сустава. Целью работы является определение напряженно-деформируемого 
состояния многослойной головки в подвижном соединении эндопротеза тазобедренного 
сустава. Создание 3-D модели производилось в программном продукте КОМПАС 3D V14. 
Моделирование производилось в программном комплексе ANSYS. В работе рассчитано 
напряженно-деформируемое состояние многослойной головки тазобедренного сустава с 
учетом особенностей материалов и физиологии человека. Рассчитаны коэффициенты запаса 
прочности всех составных частей тазобедренного сустава. 
По результатам исследований при максимальном нагружении 10 000 Н определены 

места титановой сердцевины и керамической головки в которых будут наименьшие 
коэффициенты запаса прочности 0,76 и 0,55 соответственно. 

 
Ключевые слова: эндопротез тазобедренного сустава, напряженно-деформируемое 
состояние, коэффициент запаса прочности, метод конечных элементов. 
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