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Voorwoord 

Het volgende rapport behandelt spanningsberekeningen in mbdellen van 

geimplanteerde Orthopedische heup-prothesen, uitgevoerd in 1976 en 

een gedeelte van 1977. 

De 3-dimensionale berekeningen werden verricht in samenwerking met 

P.T. Elangovan, Ph.D., research-fellow op deTechnische Hogeschool 

Eindhoven, afd. Werktuigbouwkunde, vakgroep Technische Mechanica 

(Prof.Dr.rr. J.D. Jansen). 

De semi-3-dimensionale berekeningen werden uitgevoerd met hulp van 

ir. J.Banens, Rekencentrum van de TH-Eindhoven, met het'computer· 

systeem "Femsys". 

Het rapport bevat gedeeltelijk de inhoud van 3 lezingen (Huiskes; 

1976b, 1977a, b). 

Het rapport is vooral bedoeld om de mogelijkheden van de spannings

analyse methoden voor het ontwerp en gebruik van implantaten eri 

bot-cement te onderzoeken. 

Na een analyse, zoals hier besproken, zal met behulp van de resultaten 

een synthese behoren te volgen. In qit rapport wordt daartoe nog geen 

paging gedaan. 

ir. R. Huiskes, november 1977. 
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1. Inleiding 

Loslaten van kunstmatige implantaten, gefixeerd met acrylcement (PMMA) 

:i..s een belanqr.ijke complicati.e i:ri de orthopedische chirurgie. (Sloo:ff 

et al. ; 1976). Directe oorzaak voor het loslaten zullen spanningen 

in het cement of aan de cement botinterface zijn, als gevolg van de 

fysiologische belasting van het gewricht. Een tweede mogelijke compli

catie is een breuk van het prothese-materiaal, veroorzaakt door spanning

en ten. gevolge van de belasting. Spanningen in het bot kunnen eventueel 

breuk van het bot, maar ook botresorptie tot gevolg hebben. De spanriing-

en zijn afhankelijk van geometrische, materiele en belastingsgrootheden. 

Teneinde deze implantaten en het botcement OJ? een optimale manier te 

kunnen ontwerpen _en gebruiken is het belangrijk de relaties tussen 

bovengenoemde grootheden en de spanningen te evalueren. Hiertoe wordt 

gebruik gemaakt van spanningsanalysen. In het volgende beperken we ons 

tot het femorale deel van totale heupimplantaten. 

De eerste spanningsanalyse van het femur, die wijde bekendheid heeft 

gekregen is gepubliceerd door Koch in 1917. Hij berekende spannings

trajectorien in een homogeen, isotroop, lineair elastisch en vlak 

model met de trajectorale theorie van Ward. Zijn analyse was bedoeld 

als een verificatie van een hypothese van Wolff die zegt . dat bot-
. . . 

lamellen groeieri volgens de spanningstrajectorien en dat het bot op de-

ze wijze optimaal voor zijn functie geconditioneerd is. 

De geometrie die werd opgemeten door Koch werd later gebruikt door 

Simonen en Weiss (1972) voor een twee-dimensionaal balkmodel van het 

femur. Zij berekenden spanningen in dit model voor verschillende belas~ 

tingen op gewricht en van spiereri. Een meer verfijnd balkmodel werd· 

ontwikkeld door Torsidi in 1969. Zijn model was drie-dimensionaal en 

gebaseerd op zijn eigen geometrie metingen. Hij berekende ook de 

spannings-trajectori~n en vond ook aanwijzingen dat de wet van Wolff 

geldig is. 

Hetzelfde soort balkmodel werd ontwikkeld door Laaper in 1973, met het 

specifieke doel de berekende resultaten van dit model.te. vergelijken 

met experimentele resultaten. 

Door zijn beperkingen kan de balktheorie slechts geldige voorspellingen 

doen met betrekking tot de schacht van het femur. Voor spanningsanalysen 

van het distale en proximale femur en voor het femur voorzien van 

implantaten, al of niet gecementeerd, zijn meer verfijnde modellen nodig. 



Zeer geschikt voor spanningsanalysen van onregelmatig gevormde struc-

turen zoals botstukken met implantaten is het gebruik van de Eindige 

Elementen Methode (FEM) . De FEM werd het eerst geintroduceerd in de 

Biomechanica als een gereedschap voor mechanische analyse van bot

sr.ukken door een publicatie van· Brekelmans, Poort en Slooff in 1972 

en ongeveer tezelfdertijd door Rybicki (1972). 

Beide publicaties behandelen een twee-dimensionaal model van een intact 

femur. Verschillende belastings-situaties en geometrische veranderingen 

werden met deze modellen bestudeerd. In een later tweedimensionaal 

model door Laaper (1972) werden anisotrope boteigenschappen bestudeerd. 

Een twee-dimensionaal model van Sanders (1972) bracht drie-dimensionale 

geometrie van het intacte femur in rekening. Met dit model werden ook 

inhomogene eigenschappen van het femur bestudeerd. 

Wood, Valliappan en Svensson (1973) ontwikkelden een twee-dimensionaal 

model met variabele dikte en niet-homogene materiaaleigenschappen: 

een belastingssituatie werd bestudeerd, die volgens McLeish-Charnley, 

geldig voor het staan op 1 been. 

Simon, Stanley, Kamel en Pelter p'libliceerden over een twee-dimensionaal 

model van het proximale femur in 1974, speciaal voor het bestuderen 

van arthritis fenomenen. Zij gaven aah dat het stijver worden van 

s'libchondraal bot, dat veroorzaakt kan worden door het helen van kleine 

fractuurtjes in lamelleri, tot grotere spanni.ngen in het kraakbeen kan 

leiden. 

Rohlmann et al. (1977) vergeleken de resultaten van 2-dimensionale 

FEM berekeningen met rekstrookmetingen aan een longitudinale plak uit 

het proximale femur. Ook een plastic replica werd zowel bij de bereke

ningen als bij de metingen betrokken. Een aantal kritische stappen 

in de modelvorming werden door hem onderzocht. Complete overeenstemming 

bleek, door een aantal oorzaken, ook met betrekki.ng tot de plastic 

replica, moeilijk te verkrijgen. 

De resultaten van bovengenoemde analysen zijn redelijk met elkaar in 

overeenstemming en als ze dat niet zijn kunnen de verschillen terug

gebracht worden tot verschilleride numerieke beschrijvingen van de 

mechanische eigenschappen, de geometrie of de belasting. 

Als resultaten in de diverse p'liblicaties kan men o.a. vinden dat, 

hoewel de spanningspatronen verschillen voor verschillende fysiolo-

gische belastingen, de botlamellen vrij goed de spanningstrajectorien 

volgen, zodat de botstructuur zeer goed aangepast schijnt te zijn aan 

zijn functie; dat meer gedetailleerde kennis beschikbaar zou moeten zijn 

·2. 



met betrekking tot elasticiteit-modulus en de constante van Poisson; 

dat spanriingen in het bot hoger worden als de werklijn van de kracht 

op het heupgewricht meer naar lateraal draait; dat krachten in het 

ilio-tibiale tract de spanningen verlagen; dat de hoogste spanningen 

voorkomen in het laagste deel van het mediale collum; dat de FEM 

zeer geschikt is voor de mechanische.analyse van botstukken; dat een 

twee-dimensionaal iineair elastisch model geschikt is tendensen in het 

mechanische gedrag te analyseren, als drie-dimensionale geometrie in 

rekening wordt genomen; dat werkelijk drie-dimensionale modellen nodig 

zijn teneinde mechanisch gedrag gedetailleerd te analyseren en dat zo'n 

model in principe niet meer gecompliceerd is dan een twee-dimensionaal 

model. Dit laatste is zeker waar, hoewel het samenstellen van invoer 

eri het interpreteren van de uitvoer een geweldige hoeveelheid werk met 

zich meebrengt en de benodigde hoeveelheid computertijd en geheugen

ruimte zeer groot kan zijn, vooral als deze modellen verfijnd genoeg 

zijn om nauwkeurige voorspellingen te doen. 

Een aantal werkelijk 3-dimensionale modellen van het ongerepte femur 

zijn bekend. Het 3-D model van v.Heugten (1975) werd geen succes, van

wege moeilijkheden met betrekking tot computertijd en interpretatie van 

grate hoeveelheden uitvoer-data. Olofsson (1975, 1976) slaagde er wel 

in het femur J-dimensionaal door te rekenen. Hij gebruikt elementen 

opgebouwd uit tetraheaders; het femur is verdeeld in 3724 elementen 

(2140knooppunten). Voor het opmeten van de binnen-geometrie ontwikkel

de hij een stereophotogrammetrische methode. Representatie en inter

pretatie van de resultaten blijkt een probleem te zijn. Door Wood 

(1975) werd het proximale deel van het femur 3-dimensionaal doorgerekend. 

Ook Scholten (1975) rapporteert over spanningsanalyse van het proxima

le femurdeel. Hij gebruikt 3-D tetraheaders en semi 3-D elementen; 

bovendien eeri balkmodel. Distaal van de trochanter minor komen de 

resultaten van de 3 modellen zeer goed overeen; van daar tot de nek 

komeri de resultaten van vooral de 3-D en de semi 3=D berekeningen 

redelijk overeen. In de nek en de kop wijken ze beduidend af. 

Wat betreft spannihgsanalysen van femora voorzien van heupimplantaten 

zijn ook reeds publicaties verschenen. 

Drie-dimensionale FEM modellen van femur met heupimplantaat werden 

bestudeerd door Bartel en Ulsoy (1975) en ook door Ha.Illpton et al (1976). 

Deze modellen zijn echter zodanig grof dat men zich af kan vragen of 

zij nauwkeurig genoeg zijn. In ieder geval zijn benodigde hoeveel-

heid computertijd en werk in verband met de samenstelling van de in

voer en het interpreteren van uitvoer, beperkingen voor een uitgebreid 
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gebruik van zulk soort modellen. 

Ook door Wood (In: Brockhurst, 1975) werden 3 dimensionale berekeningen 

van prothese en femur uitgevoerd; over deze berekeningen is mij tot 

op heden verder niets bekend. In hat boek (rapport ?) van Brockhurst 

(1975) wordt uitgebreid ingegaan op het ontwerp van de heup-endoprothese. 

Een twee-dimensionaal model van femur met prothese werd ontwikkeld door 

Andriacchi et al. (1975); dit model is niet zeer realistisch omdat 

in hun model de mediale en de laterale cortex niet met elkaar verbonden 

zijn; zo verkregen zij een sandwich-constructie. Met dit model be

studeerden zij verschillen tussen het gebruik van een Charnley en een 

Muller prothese, geimplanteerd in verschillende varus-en valgusposities. 

Zij vergeleken hun resultaten ook met experimenten; afwijkingen vari

eerden tussen 0 en 100%. 

McNeice et al. (1974, 1976, 1976) gebruikten de.theorie van composiet

materialen voor hun twee-dimensionaal model teneinde de drie. dimensionale 

geometrie in rekening te.brengen. Hoewel op deze wijze de flexibiliteit 

van de constructie geed beschreven wordt, zullen, gezien de niet 

realistische materiaaleigenschappen, de spanningen niet correct zijn. 

Zij simuleerden in hun model McKee-Farrar, Moore en Trapezoidal-

28 p:rot.hesan. Op basis van de berekende spanningen in het cement, de

finieerden zij 5 verschillende "failure-modes", verschillende plaatsen 

waar spanningen in cement te hoog zouden kunnen worden hetgeen tot 

loslaten van de prothese zou kunnen leiden. Deze failure-modes 

werden vergeleken met de implantatieprocedure. 

Een betere methode om drie-dimensionale geometrie in rekening te 

brengen werd gebruikt door Hampton et al. (1976) die een wat hij noemt 

"spanning-element" gebruikt om de laterale cortex aan de mediale cortex 

te verbinden in zijn model. Ook het mediale en het laterale cement

gedeelte zijn op deze wijze aan elkaar verbonderi. De door hen bereken

de spanningswaarden in de steel van de diverse prothesen bleken hoog 

genceg cm vermoeiingsbreuk mogelijk te maken. Ook lieten zij zien dat 

de stijfheid van het calcargebied van grate invloed is op de spannings

waarden in de steel. 

Forte van Howmedica publiceerde in 1975 met betrekking tot een twee

dimensionaal model van een prothesesteel, gefixeerd in een s·tarre 

ondersteuning. Deze analyse werd gebruikt om de CAD (Computer Aided 

Design) prothese te ontwikkelen. Gezien de simpele gebruikte 

theorie en het verwaarlozen van de elastische ondersteuning van cement 

en bot lijkt deze analyse weinig betrouwbaar. 



De diverse spannings cnalysen zoals die hier genoemd werden, waren 

gericht op bestuderen van het mechanisch gedrag van een of meer 

specifieke prothesen. De resultaten van deze studies kunnen in het 

algemeen niet gegeneraliseerd warden. 

Door gebruik te maken van vereenvoudigde FEM-modellen, kunnen de 

essentiele geom:etrische en materiele eigenschappen snel en uitge

breid gevarieerd worden, hierdoor kunnen de relaties. tussen deze 

eigenschappen en spanningen geevalueerd worden. .Daarmee kunnen dan · 

algemene kriteria voor ontwerp en gebruik van implantaten en bot

cement ontwikkeld worden. 

In dit rapport wordt een gevoeligheidsanalyse met betrekking tot een 

vereenvoudigd model van een geimplanteerde heupprothese besproken. 

2. Een vereenvoudigd model van een heupimplantaat 

Het gecementeerde femorale deel van een totale heupprothese wordt 

gemodeleerd als een rotatie-symmetrische staaf, met cement gefixeerd 

in een cylinder van botmateriaal (zie figuur 1). 

·~ 
I 

1. Te an.alyseren constructie (a) en model (b) met geometrische 
parameters, belasting en koordinatenstelsel. Bestaande uit 
3 materialen·(c). Definitie van verplaatsingen (d) ·en 
spanningen · (e). · 

De drie materialen in deze constructie worden verondersteld lineair 

elastisch, isotroop en homogeen te zijn. 

Een fysiologische belasting (F) op het heupgewricht wordt veronder

steld samengesteld te zijn uit een compressiekracht (Z), een dwars

kracht (X) en een buigend moment (M}. 



Twee coordinaten-systeroen (x,y,z en r, ~,z), verplaatsingen (u,v,w) en 

9 spanningscomponenten (cr., • .. ) worden gedefinieerd in figuur 1. De 
l. l.J 

spanningstensor is symmetrisch, zodat • .. = 'J'i'; er zijn dan nog 6 
. l.J 

onafhankelijke spanningen in een punt. 

Onder verschillende omstandigheden worden in dit model spanningen en 

verplaatsingen berekend voor de aangegeven 3 belastingen. 

Een vergelijkbaar model werd bestudeerd door Anand et al. (1975), 

met betrekking tot botingroei in poreuze materialen. Zij konden echter 

alleen rotatie-symmetrische belasting in rekening brengen. Zij be

rekenden voor een axiale kracht spanningen in het cement bi:;j verschil

lende stadia van botingroei voor verschillende soorteri poreus cement 

en voor verschillende lengten van implantaat~ 

Ook Ducheyne (1976) bestudeerde een soortgelijk model m.b.t. coating 

van het implantaat met poreuze materialen; ook hij kon alleen rotatie

symmetrische belasting in rekening brengen en veronderstelde het 

implantaat star. Dit·laatste kan tot grate onnauwkeurigheden leiden 

(zie bijlage B) • 

Ook Bartel et al. (1976) maken gebruik van rotatie-symmetrische 

modellen. Zij onderzochten de invloed van elasticiteits-modulus en 

dikte van de cementlaag op de spanningen in de prothese, cement en bot. 

Zij gebruiken hiervoor een combinatie van 3-D-elementen en analytische 

beschouwingen. Zij concluderen dat de cementlaag dun meet zijn en de 

elasticiteits - modulus laag om een gunstige spanningsverdeling in 

het cement te verkrijgen. Eveneens Bartel et al. (1976) bestudeer-

den de invloed van de vorm van de dwarsdoorsnede van de prothesesteel 

in een rotatie"-symmetrisch "bot". Conclusie: Een steel moet niet 

breed in de lateraal-mediale richting en smal in de anterior-posterior 

richting zijn. 

3. Vergelijking van verschillende elementen. 

In eerste instantie werden 2 verschillende. elementen gebruikt om 

verplaatsingen ·(u,v;w) als gevolg van de 3 belastingssituaties 

z, X en M te berekenen. 

L·6 • 
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Fig. 2. De verschillende elementen waarmee het model geana.lyseerd 
werd. Elementen-verdeling aangegeven voor een stukje (20 mm) 
van het model. 

In de eerste plaats een drie-dimensionaal iso~parametrisch element 

(Clough, 1969) en in de tweede plaats een rotatie-symmetrisch- ring..: 

element dat niet rotatie-symmetrische belasting in rekening kan brengen 

doordat belastingen verplaatsingen, rekken en spanningen in 

Fourier series ontwikkeld warden (Wilson, 1965; v.Campen, 1970; 

Huiskes, 1974). In figuur 2 zijn de beide verdelingen aangegeven met 

mesh 1 en mesh 2. De resultaten van deze twee berekeningen werden 

met elkaar vergeleken met betrekking tot de benodigde computertijd, 

nauwkeurigheid en de hoeveeiheidwerk nodig voor samenstellen van 

invoer eninterpretatie van uitvoer. 

Fig. 3. Vergelijking van verplaatsingen, resp. berekend met mesh 1 en 
mesh 2. Radiale (u), tangentiele (v) en axiale (w) verplaatsingen 
bij resp. 3 belastingsgevallen op een circel ter plaatse van het 
cement-bot kontant-oppervlak (links; .verplaatsingen zijn symme
tr.isch t.o.v. ~=180°). 

? 7. 



Radiale verplaatsingen (u) voor de 3 belastingsgevallen aan de 
binnenzijde van de bot-cylinder (rechts; de schalen voor de ver
schillende curven zijn niet gelijk) • 

De benodigde computertijd voor mesh 1 was bij benadering 20 keer 

zo hoog als voor mesh 2; verschillen tussen de benodigde hoeveelheid 

werk voor samenstellen van input en interpretatie van output waren 

van dezelfde orde. Zoals aangegeven in figuur 3 is de nauwkeurigheid 

ten aanzien van de berekende verplaatsingen van vergelijkbare orde. De 

nauwkeurigheid van uit het verplaatsingsveld berekende spanningen is 

voor beide elementen afhankelijk van de fijnheid van de verdeling. Op 

eert vlak ~ = constant hebben beide elementen een lineair spannings

veld. 

nit betekent dat voor een uitgebreide gevoeligheidsanalyse het gebruik 

van het iso-parametrische element vrijwel uitgesloten is. Het rotatie

symmetrische element daarentegen biedt hiervoor uitstekende perspectieven. 

Hoewel het gebruik van het element beperkt blijft tot rotatie-symme

trische constructies, kunnen de invloeden van een aantal essentie-

le parameters ermee onderzocht warden. 

Hetzelfde "Fourier "-element werd in een fijnere verdeling gebruikt 

voor mesh 3 (fig.2). In deze verdeling werden spanningen berekend voor 

de verschilleride belastingssituaties zoals aangegeven in figuur 1, 

terwijl daarbij de geometrie en de materiaaleigenschappert gevarieerd 

werden. 

4. Spanningsberekeningen (zie ook bijlage A). 

Met mesh 3 werden nu voor 3 verschillende belastingssituaties de 

spanningen berekend in de verschillende materialen. Hierbij werden 

in eerste instantie de volgende eigenschappen aan het model toegekend: 

Elasticiteits-moduli : Staal: E = 200.000; 
2 s 

en bot: Eb = 20.000 (N/mm ). 

cement: E = 2.000 c 

Konstante van Poisson: Voor alle materialen:v = 0,33. 

Belasting: z = 1.000 (N) ; x = 100 (N) ; M = 10.000 (Nmm). 

Geometrie: Lb = 205 (mm); L = n 25 (mm); L = 130 (mm). s 
d = 10 (mm); d. = 20 (mm); d = 30 (nun) • 

s l. 0 

Bovenstaande waarden zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de 

werkelijkheid gekozen, voor zover daarover gegevens bekend zijn~ 

(Laaper, 1973; Evans, 1973). 



Een .voorbeeld van de resultaten zoals berekend voo;r belastingsgeval 

X wordt gegeven in figuur 4. 
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Zes spanningsgrootheden · (a , er t' cr , T t, T , en T t) uitge- . 
zet ~g ~ verschillende lijften ig d~ cofistruafie: li~n r = 10 mm, 
$ = o- t T t en T t voor ~= 90 ) en z variabel (graf. al en r z o o . a2); Lijn z = 195, ~ = 0 ( T ~en T ~ voor $= 90) en r variabel 
(graf. bl en b2); Lijn r = 10~1...z = 195'"enyvariabel (graf. cl 
en c2). In 2 doorsneden van de constructie (linksboven en rechts
orider) warden de locaties van deze lijnen nog eens aangegeven. 
Voor iedere lijn zijn de spanningen gesplitst in continue 
(index 1) en discontinue (index 2) over het bot - cement contact- ' 
oppervlak. 
De schalen voor de verschillende curveri zijn niet gelijk. 
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Vanwege "actie = reactie" moeten a , T t en T continu zijn over de r r . rz 
contactoppervlakken tussen de materialen. In figuur 4 warden de 3 

continue en de 3 discontinue spanningen getekend in verschillende 

grafieken. De spanningen warden gegeven op 3 verschillende lijnen in 

de constructie, resp.: r, t constant; z,tconstant en r, z constant. 

Loopt zo'n lijn ter plaatse van het oppervlak tussen 2 materialen aan 

kunnen er, wat de discontinue spanningen betreft, voor iedere spanning 

2 waarden op die lijn gegeven warden, in figuur 4 betreft het iri zo'n 

geval waarden in het botmateriaal. Figuur 5 geeft een aantal resultaten 

voor de 3 belastingsgevallen op lijnen met r en</> constant. 
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Fig. 5. Schuifspanningen ter plaatse van het bot-cement kontakt-opper
vlak (bovenste 2 graf ieken) en axiale spanningen in staal en 
bot t.p.v. de kontakt-oppervlakken (onderste 2 grafieken) voor 
de drie belastingsgevallen, uitgezet als functie van z. 
De dunne rechten rechtsonder geven aan wat de spanning zou zijn 
in de bot-cylinder zonder "implahtaat", onder gelijke belasting. 
In sommige gevailen zijn de waarden van teken gewisseld, zoals 
aangegeven. 
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In. deze figuur zijn een aantal curven van teken gewisseld, zoals aan

gegeven in de grafieken. 

Uit het verloop van de spanningen blijkt dat de grootste spannings

pieken te verwachten zijn bij de hals van de "prothese"·en bij de tip 

van de prothesesteel (zie fig. 4a en 5). Optimalisering van een ontwerp 

zou dan ook in eerste instantie gericht moeten zijn op verbeteren van 

de krachtsinleiding op deze plaatsen. 

De grootte van de spanningen voor de 3 belastingssituaties zijn 

vergelijkbaar; een combinatie van de 3 belastingssituaties kan aan

leiding geven tot hogere of lagere spanningen. De spanningstoestanden 

in de stalen prothesesteel en in het bot (m.u.v. het meest proximale 

deel) warden voornamelijk bepaald door de axiale spanning a , de z 
waarde hiervan domineert de andere spanningert. Deze omstandigheid geldt 

niet voor het cement; hier zijn verscheidene spanningsgrootheden van 

vergelijkbare grootte (zie fig. 4b). Dit betekent dat bijv. de spanning 

die loodrecht staat op het cement-bot oppervlak a , voor wat betreft 
r . 

het botmateriaal bij de hier beschouwde specificaties van insignifican-

te grootte is. Hierbij dient bedacht te worden, dat sterkte-eigen

schappen voor botmateriaal· richtingsafhankelijk zijn (Evans, (1973) 

geeft als gemiddelde waarden m.b.t. een nat, gebalsemd femur voor de 

treksterkten van corticaal bot: Axiaal; 85 N/mln.2 ; Tangentieel 16,4 

N/llilll2; Radiaal 16,2 N/mm2). 

Uit een vergelijking van de 2 onderste grafieken van fig. 5 volgt hoe 

de belast·ing op de steel naar distaal langzamerharid "ov~rgenomen" 

wordt door de bot-cylinder. Vooral de loop van a in de steel voor l.c. z 
(loading case) X geeft al een iridicatie dat·de steel eigenlijk te 

lang is. 

Zou de hot....:cylinder geen steel bevatten, dan zou de dominerende 

spanning 0 • op de binnenzijde van de cylinder (~ = 0) verlopen z 
volgens de durine lijnen rechtsonder in fig. 5. Kennelijk g·even vooral 

l.c. z en l.c. M (voornamelijk proximaal) aanleiding tot een "onna

tuurlijk" spanningsverloop. Hieruit volgt ook dat voor buiging de . 

flexibiliteit van de constructie voornamelijk bepaald wordt door de 

bot-cylinder. 

In de grafiek is ook te zien dat zich, vooral voor l.c. Z, t.p.v. de 

prothese punt in het bot spanningspieken in a voordoen. z 
De krachtsinleiding van prothese naar bot via de normaalspanning op 

de contactoppervlakken a vindt kennelijk plaats in het proximale 
r 

deel (zie fig. 4a). Deze omstandigheid lijkt er ook op te wijzen dat 

een langere prothesesteel niet altijd lagere interface spanningen tot 

gevolg hoeft te hebben. 
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Hoewel het voor materialen waarvan de sterkte-eigenschappen 

richtingsafhankelijk zijn, gevaarlijk is te indringend gebruik te 

maken van ideele spanningen, geeft de waarde van deze grootheid toch 

een indruk van het belang van de verschillende spanningsgrootheden. 

Fig. 6. geeft de ideele spanningen ( 0 ) , berekend volgens Maxwell-
eq 

Huber-Hencky, voor l.c. z en X op 4 lijnen in de verschillende ma-

terialen bij de interfaces, als _functie van z; voor 1. c. M op 2 

lijnen. 
~--- ·---------··-·------------

30
:" r= 5 (stem), I.e. z. 

r= 5 (cement J.Lc. Z. 1.0 r=5 (cement), l.c.X. 

OS 

\ 

\ .... ····--·····-···: ....... _,./ 
\ .. 

···••·· ................... ----/ 
r=10 (bone); Le. Z. 

- ~quivalent stresses lu,. J ;·····-T.z (cement) oru,lstem,boneJ. 
q> = O , measures in mm and N/mm2 

_±2.4 

205~ 

Fig. 6. Ideele spanningen (getrokken curven) op 4 lijnen voor l.c. Z 
en X en op 2. lijnen voor Le. M. Als functie van z .. De 
gestippelde lijnen geven de waarden voor ~crz in staal en bot; 

T in cement. rz 

In fig. 6 zijn ook az in steel en bot, -r in cement gestippeld aanrz 
gegeven. M.u.v. in het uiterst proximale deel van het bot, blijkt 

a in steel ei:i bot vrijwel gelijk te zijn aan cr . ;rn cement vertoont 
eq . .z 

het verloop van -r veel overeenkomst met T maar de waarde ligt 
n ~' 

veel hoger. 

In figuur 7 worden de onderdelen uit de formule voor 

afzonderlijk uitgezet. 

T in het cement 
eq 
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z iiii•ifL•fiiiibf-
r=S {mm), 9'=0° 
le. Z : cement 

r~10(mm), 9'·=0' 
l.c.X, cement 

0.25Nimm2 

c:alc.24 

Fig. 7. De onderdelen ui t de formule voor CJ ui tgezet voor 1. c. .Z 

en X,als functie van z, op 2 lijnene~ r = 5 en r = 10; </> = o0
). 

Uit fig. 7 blijkt dat weliswaar de schuifspanning Lrz een belangrijke 

factor is, maar dat andere spanningsgrootheden een vergelijkbare 

invloed hebben. Hieruit volgt dat de spanningstoestand in het cement 

werkelijk 3-dimensionaal j,.s. 

Fig. 8 geeft nog even de ideele spanning in het cement voor ~ = 90°, 

berekend uit Trt en Tzt' 
--·-·------------

,0.25 ~~-m2 r=10 (mm); <p=90. 
cement; i.e. X I ~ .. '1 '-------,_,,,,,,, Z(mm 

205 ____.. 

CJ als functie van zvoor </> = 90° in het cement, eq 
l •. c. X. 

Het is moeilijk om aan te geven welke spanningsgrootheden in een 

analyse als dt~ze van belang zijn. In de metalen steel kan de ideele 

spanning als enige criterium voor falen (breuk) gehanteerd worden, 

gezien de homogene en isotrope eigenschappen van het materiaal. Op 

de contactoppervlakken van de verschillende materialen zal voor het 

cement de grootheid cr (vlakte-druk) van belang zijn; ook voor het r . . . 

bot is deze spanning misschien belangrijk, gezien de "onnatuurlijke" 

aard ervan. Ook de afschuif-spanningen L (</> = o0 en 180°),-r t rz · r 
(cp = 90° en 270°) zullen op de interfaces van belang zijn, als criteria 

voor loslaten (afschuiven). In hoeverre de ideele spanning in het ce

mentals breuk-criterium gehanteerd kan worden is onbekend. In het bot 



zal gezien de anisotrope eigenschappen met meerdere spannings-componenten 

rekening gehouden moeten warden; behalve in het proximale deel, zijn 

de componenten in grootte klein t.o.v. de axiale spanning cr • z 

Bij het optimaliseren van een ontwerp door i:ninimalisering van de 

optredende spanningen dient er rekening mee .gehouden te warden dat 

op snede-vlakken (of contact~oppervlakken) bepaalde spannings

componenten geintegreerd over het relevante oppervlak evenwicht 

moeten leveren met de belasting; hier kan dus beter gesproken warden 

over minimalisering van spannings-concentraties of 9ptimalisering van 

het spanningsverloop. 

Tabel I geeft aan welke spanningen dit betreft. 

Belastingsgeval Snede-vlak r = constant snede-vlak z = constant 
(tevens contact-opper-
vlakken verschillende 
materialen) 

z 0 er rz z 
.. - .. ·- . .. .•... . .. ·- .•. ... .. 

x fJ r' 
{ ! rz; ! ) (j ziT 

I· 
' rt' zt 

··-· - ·-·· ~-·· ·- .. _ . ·-· - - -··· .. ,. ... ····-· -- .. 

M (J I ( '! I '! ) a I r rz rt l z ·.___ __________ _____ 
Tabel I: Spanningscomponenten die op snede-vlakken;geintegreerd 

over het oppervlak, van belang zijn voor evenwicht. De 
tussen haakjes geplaatste spanningen spelen wel mee in 
het evenwicht met de uitwendige belasting, maar zijn 
daarvoor niet essentieel. 

5. De invloed van de gewrichtsbelasting op de spanningen 

Gezien de lineair veronderstelde eigenschappen, kan elke_belastings

situatie gesimuleerd warden door samenstelling van de resultaten van 

l.c. z, X en M, m.u.v. wringing. Met betrekking tot wringing is 

het hier beschouwde model waarschijnlijk te eenvoudig. 

De grootte van de spanningen is uiteraard (lineair) afhankelijk van 

de grootte van de kracht op het implantaat; maar ook de richting van 

de kracht is uitermate belangrijk. Dit wordt geillustreerd aan de hand 

van fig. 9. Voor een kracht van 1000 (N), evenwijdig met de as op een 

afstand van 10 (mm) wordt aangegeven wat het resultaat is voor de 

axiale spanning ( cr ) in de steel en de schuif spanning '! in het z n 
cement bij de cement-bot-interface, als de werklijn plus of min 

5,74° draait. 
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Axiale spanning in de steel (links) en schuifspanning op 
het botcement contact-oppervlak (rechts), t.p.v. $ = o0 

als functie van z; voor een axiale kracht op 10 ~ van de 
as (getrokken lijn) en dezelfde kracht·met ±. 5,74 
gedraaide werklijn. 

Hieruit kan men concluderen dat de stand van de prothese t.o.v. de 

grootste phsyiol6gische belasting van groot belang is. Ook volgt 

hieruit dat de relatieve onbekendheid met grootte en richting van 

de gewrichtsbelasting een natiwkeurige spanningsanalyse die in abso

lute zin geinterpreteerd mag worden, vrijwel onmogelijk maakt. 

6. De invloed van de lengte van de prothese-steel. 

De spanningsberekeningen voor de 3 belastingssituaties werden her

haald voor verschillende lengten van de "prothesei•-steel. De figuren 

10 t/m 12 geven een aantal voorbeelden van spanningen, resp. voor 

de belastingssituaties Z, X en M. De steellengten zijri hierbij resp. 

30, 80, 130 en 180 mni. 
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Fig. 10. Spanningen voor bel. sit. z bij 4 verschillende steellengten. 
_De waarden zijn voo2·deze bel. sit. onafhankelijk van~· 
Maten in mm en N/mm • Als geen materiaal is aangegeven, dan 
betreft het een continue spanning (verder commentaar zie 
tekst) • 
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Fig. 12. Spanningen voor bel.sit. X en M voor 4 verschillende steel
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Uit de grafieken valt af te leiden dat vanaf een bepaalde steellengte 

verdere verlenging .niet erg voordelig is; ook niet t.o.v. de 

spannings-componenten die het evenwicht in snede-vlakken moeten ver

zorgen. (fig. 10.3, 10.6, 12.4, 12.5 en 12.6); voor belasting sit.X 

(fig. 11) is een langere steel zelfs onvoordelig wat betreft de grootte 

van de spannings-concentraties. Concluderend kan gesteld warden dat er 

een optimale lengte voor de steel zal zijn; in het hier beschouwde 

geval zai deze iets minder dan 80 mm bedragen. Deze optimale lengte 

zal mede afhankelijk zijn van andere geometrische eigenschappen en 

van materiaal-specificaties. Als b.v. het verloop van T , bel.sit. Z rz 
(fig. 10),vlakker zou zijn (door b.v. een beter ontwerp) dan zal 

een langere steel voordeliger zijn. Dit werd ook aangetoond door 

Anand et al. (1975). Hierin spelen ook mater~aaleigenschappen (E en v) 

een belangrijke rol. 

In fig. 12 (bovenste grafieken, bel.sit. X) is ook weer te zien dat 

in het cement de axiale ( cr z) en de tangentiele ( crt) .spanningen 

van vergelijkbare grootte zijn. 

7. De invloed van de dikte van de steel 

Bij de steellengte L = 80 (mm) werden de berekeningen herhaald s . 
voor 2 verschillende steeldikten: d = 5 (mm) en d = 15 (mm) ; . s s 
hierbij wordt de dikte van de cementlaag dus resp·. 7, 5 en 2, S mm. 

Fig. 13 geeft de ideele spanning in de steel bij hetsteel-cement-

oppervlak, voor de 3 onderzochte steeldikten. 

I 

2 N/mm 

40 

30 

20 

lO 

r= 5 
l .. c. 
Ue9 

2 N/mm 

Fig. 13. Ideele spanningen in de steel, bij het steel-cement
oppervlak, als functie van z; voor 3 versch;i.llende steel
dikten (5,10 en 15 mm). a: Bel.sit. Z; b: Bel.sit. x. 

De spanning in de steel is voor de axiale belasting duidelijk overal 

hoger voor de dunnere steel; voor de dwarskracht is dit alleen 

proximaal het geval. 



Fig. 14. geeft de ideele spanningen in de bot-cylinder ( r =10 mm) 
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Fig. 14. Ide~le spanningen in de bot-r.ylinder t.p.v. het cement-bot 

oppervlak, als functie van Z; voor 3 verschillende steel
dikten (5,10 en 15 nun). a: Bel.sit. Z; b: Bel.sit. X. 

Vooral bij de dikste steel neemt het implantaat veel van de belasting 

van het bot over. Oak valt op dat voor de di~ste steel de spannings

concentraties distaal (bij de punt) hoger zijn en proximaal lager. 

De ideele spanningen in bot en steel zijn, zoals reeds eerder opge

merkt, vrijwel volledig bepaald door de axiale spanningen; zodat 

bij een dunnere of dikkere steel bij axiale belasting vooral het 
. . '2 

veranderde doorsnede-oppervlak ( f a ) en bij buiging vooral het 

traagheidsmoment ( f d4) van belang is. 

Wat betreft de spanningen bij de interfaces kan gesteld warden dat 

in het algemeen de spannings-concentraties in het gevai van een dikke

re steel distaal hoger zijn en proximaal lager. (fig. 15i. 
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Fig. 15. Spanningen op het steel-cement contact-oppervlak (a: schuif
spanning • bel.sit. Z; b: Normaal~spanning • , bel.sit.X) 
voor 3 ver~~hillende steeldikten, als furtctie v~n z. 

In fig. 15 is te zien dat de interface-spanningen voor beide belastings

situaties in het geval van een dunne steel minder oppervlak ter 

1t..• 
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beschikking hebben om het evenwicht te verzorgen dan bij een dikke 

steel, zodat in het eerste geval de spanningen hoger liggen. 

In het geval van de dunne steel vindt de krachtsinleiding via cr 
. r 

meer proximaal plaats en beter uitgesmeerd over de steellengte; de 

dikke st.eel gedraagt zich meer star, met hoge spanningsconcentraties 

aan de uiteinden. 

Ook bij de cement-bot-interface wordt deze verschuiving van spannings

concentraties van proximaal naar distaal voor een dikkere steel 

gezien (fig. 16a); omdat in dit geval het oppervlak niet veranderd, 

blijven hier de oppervlakken onder de curven gelijk. 

a 
-=--- d = 5 s . 
....... d =15 s 

r-::10 
1.c.Z 
Trz. 

z 

0.8 2 
N/.mm 

1'=10 .~, 
1, 

l.e.x ' I o. Ur I 

fig. 16. Spanningen op het cement-bot-oppervlak (a: schuifspanning 
T · , bel.sit. Z; b: Normaal spanning cr , bel.sit.X), 
vo6~ 3 verschillende steeldikteri , als tanct.i.e van z. 

In de normaalspanning op het cement-bot oppervlak voor bel.sit.X 

(fig.16b) is deze verschuiving niet te zien; in het geval van de 

dikke steel zijn hier de spanningen over de hele lengte wat beter 

gespreid. 

Voor alle spanningscomponenten in het cement geldt dat voor een 

dikkere steel de spanningsconcentraties proximaal lager en distaal 

hoger zijn. In fig. 17 worden de ideele spanningen in het cement, 

bij de steel, gegeven voor bel.sit. Z en X, als functie van z. 
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Fig. 17; Ideele spanningen in het cement bij de steel-cement inter
faces (a: bel.sit. Z; b: bel.sit. X), bij 3 verschillende 
dikten van de steel. 

8. De invloed van de elasticiteits-modulus van het prothese-materiaal 

De stijfheid van de steel kan ook gevarieerd warden zonder de geometrie 

te veranderen, door materiaal met een andere elasticiteits-modulus te 

gebruiken. 

Bij een steellengte L = 80 (m..m) en dikte d = 10 (mm) werden 2 
s s 2 

elasticiteitsmoduli onderzocht : E = 100.000 en E = 200.000 (N/mm ) • 
s s 

In.fig. 18 warden een aantal resultaten gegeven. 

Evenals bij een dikkere steel, warden bij een stijvere steel de 

spanningsconcentraties in het cement proximaal lager en distaal 

hoger (fig. 18.2, 18.3, 18.4, 18.7 en 18.8). Het effect op de 

schuifspanning 'zt is eveneens vergelijkbaar (~ig. 18.9). 

De invloed op de spanning in de steel bij bel.sit. X (fig. 18.6) is 

enigszins vergelijkbaar met de invloed van de steeldikte • Uit 

deze figuur blijkt weer dat de flexibiliteit van de constructie 

bij buiging vrijwel vblledig bepaald wordt door de bot-cylinder 

(een 2x hogere elast. modulus zal immers bij gelijkblijvende 

vervorming, aanleiding geven tot een 2x hogere spanning). Bij 

bel.sit. z is de invloed van de elast.modulus op de .spanning in de 

steel zeer gering (fig. 18.1) in tegenstelling tot de invloed van 

de steeldikte. 
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Fig. 18. Spanningsgrootheden in steel, cement en bot-cylinder voor 
belastingssituaties z en X, bij 2 verschillende.elastici
teitsmoduli van de steel. 

9. De invloed van de materiaaleigenschappen van het cement. 

Bij een steellengte van 80 (mm) , dikte van 10 (mm}, werden 4 

verschillende elast{citeitsmoduli voor het cement onderzocht: 
. . . . 2 

1. OOO, 2. OOO, 4. OOO en 110. OOO (N/mm ) • 

....... 

z -



(de laatste waarde is origeveer de gemiddelde van staal en corti

caal bot) •. 

Fig. 19 geeft de axiale spanningen in de steel, voor bel. sit.Z en 

x. 
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Fig. 19. Axiale spanningen in de steel (a: Bel.sit. Z; b: Bel.sit. X) 
als functie van z, voor 4 verschillende elasticiteitsmoduli 
van :het cement (E ). c . 

Vooral voor bel. sit. Z maar ook voor bel. sit. X, blij kt da t de elast. · 

mod. van het cement wel erg veel moet afwijken om werkelijk een 

invloed van enig belang op de spanningssituatie in de steel te 

hebben. 

Hetzelfde geldt voor de axiale spanningen in net bot, nabij de 

cement-bot-interface (fig. 20). De schuifspanning • zt wordt bij 

_dalende E-mod. wel iets hoger (fig. 20.c). 
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Fig. 20. Axiale spanningen. (a: Bel.sit. Z; b: Bel.sit.X) en schuif
spanni.l).g (c: Bel.sit. M) als functie van z, ·voor 4 ver
schillende elasticiteitsmoduli van het cement. 
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Bovendien valt in het verloop van -r de hogere piekspanning op, bij 
z 

de steelpunt, voor de hoogste elasticiteits-modulus. 

De interface-spanningen worden bij een kleinere elast.mod. van 

het cement duidelijk beter over het oppervlak "uitgesmeerd" (fig.21). 

2 . N/mm 
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-4 t 
-~ J 

a b 
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a,. 

l 

- . . - . . . 2 -·-·-E =l,000; -E =2,000;----E =4,000; ·····E =110,000 .I/mm c c c c . 

Fig. 21. Spanningen op het steel-cement contact oppervlak (a: schuif
spanning L I bel.sit,. Z; b: Normaalspanning a I bel.sit.X) 
als functier~an z, voor 4 verschillende elasticlteitsmoduli. 

Ook wat betreft andere spanningsgrootheden in het cement kan gesteld 

worden.dat deze over het algemeen beter "uitgesmeerd" warden en lager 

zijn bij lagere E.-mod. De axiale spanning in het cement bijvoorbeeld, 

is vrijwel recht evenredig met de elast.modulus. 

Er dient echter rekening mee gehouden te warden dat een materiaal met 

lager E-mod. ove·r het algemeen ook zwakker is• 

Het cement is opgesloten tussen het "bot" en het "implantaat" het 

is daarom voorstelbaar dat de compressibiliteit (constante van Poisson) 

van het cement invloed heeft op de spanningen. Berekeningen werden uit-
. I 2 gevoerd voor v = 0,2; v = 0,33; v = 0,4 (L = 80 (mm).; E· = 2.000 (N mm ) ; 

s· c 
d = 10 (mm)) • 

s 
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De constante van Poisson van het cement blijkt geen invloed van bete

kenis te hebben op spanningen in steel en bot-cylinder. 

Ook de invloed op de interface-spanningen crr en T rz (fig. 22a) is 

zeer gering; er is wel een merkwaardige invloed op de schuifspanning 

'rt op de contact-oppervlakken (fig. 22b), deze wordt bij kleinere v 

(grotere compressibiliteit) proximaal veel groter, hoewel de absolute 

waarde t.a.v. 'rz nog gering blijft. 
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Fig. 22. Schuifspanning op het bot-cement contact-oppervlak (a: T 
· o o . . r? 

voor. ~ = 0 ; b: T t voor p = 90 ) bel.sit. X, als functie 
van z, voor 2 waaraen van v • 

Duidelijk lager bij lagere v (hogere compressibiliteit) zijn de pieken 

in .cr
2 

en cr~ in het cement, proximaal en distaal, terwijl deze 

spanningen verder ook een vlakker verloop hebben. Fig. 23 geeft 

het verloop van deze 2 spannings componenten voor bel.sit. x. 
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Fig. 23. Axiale (a) en tangentiele spanning (b) in het cement bij 

de steel-cement interface, bel.sit. X, voor 2 verschillende 
waarden van de constante van Poisson. 
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10. De invloed van de stijfheid van het bot. 

Geometrie en materiaaleigenschappen van een botstuk zijn, bij een 

heupimplantatie, gegeven grootheden. Bij ontwerp en/of keuze van een 

implantaat dient echter rekening gehouden te warden met de omstandig

heid dat er grate verschillen bestaan in deze grootheden bij ver

schillende individuen. Orn een indruk te krijgen van de invloed van de 

stijfheid van het bot werden bij 2 verschillende elasticiteits-moduli 

(Eb = 10.000 en 20.000 (N/mm2)) spanningsberekeningen uitgevoerd. 

Fig. 24 geeft een aantal resultaten. 
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weergegeven. 



Bij vergelijking van fig. 24 met fig. 18 krijgt men sterk de indruk 

dat verlagen van de elast.mod. van de steel dezelfde invloed heeft 

als het·verhogen van de elast.mod. van het botmateriaal. 

Een verlaagde stijfheid van het bot heeft weinig invloed op de 

spanningen in het bot. (f.ig. 24.5 en 24.10), vooral bij bel.sit. x. 
Dit betekent dat de doorbuiging in de orde van 2x grater moet zijn, 

zodat dan ook de spanning in de steel in dezelfde orde grater moet 

zijn, zoals ook blijkt uit fig. 24.6. 

Interface-spanningen warden bij hogere Eb iets beter uitgesmeerd over 

de lengte en spanningsconcentraties zijn proximaal hoger en distaal 

lager. De ideele spanning in het cement ligt,behalve uiterst 

proximaal, bij lagere Eb een stuk hoger (fig. 24.2 en Z4.8). 

Analyse van de invloed van de stijfheid van het bot is behalve voor 

het inzicht als z9danig, ook van groat belang voor de ontwikkeling 

van zgn. heup-simulatoren, physische modellen van het bot voor het 

testen van cement en/of prothesen (Huiskes, 1977.c). 
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11. Discussie 

Bij het trekken van conclusies uit de hiervoor besproken spanningsbereke

ningen is inzicht in de problemen van de heup-prothese van belang. 

Spanningsanalysen kunnen slechts inzicht geven in fenomenen van mechanische 

aard •. 

Complicatie die hun oorzaak vinden in spanningen, althans in directe zin, 

zijn: 

- Breuk van de prothese-steel. 

- Breuk van het bot. 

- Losraken van de prothese door: - Breukgn in het cement. 

- Afschuiven van de contact-

oppervlakken. 

Een complicatie die mogelijk zijn oorzaak vindt in spanningen: 

- Botresorptie. 

Deze complicaties zijn niet onafhankelijk; een der complicaties kan 

bijvoorbeeld andere in de hand werken. Soms kunnen ook andeie, niet 

mechanische complicaties indirect tot een der.bovengenoemde leiden. 

Om de spanningsanalysen te kunnen beoordelen, gezien in het licht van 
. . 

bover1genoemde complicaties, ·is het van belang de juis.te criteria te 

J::ianteren. 

Een vcildoende betrouwbaar criterium voor breuk in de prothese-steel is in 

de litteratuur wel te vinden. Ook criteria voor breuken in bot zijn bekend 

(Evans, 1973), maar de waarden hiervoor zijn minder betrouwbaar en vertonen 

grote individuele verschillen; oak is het de vraag welke spanningscomponenten 

in bot de gevaarlijkste zijn en of bijv. de ideele spanning als criterium 

gebruikt kan.worden~ 

Breuk-criteria voor het botcement zijn moeilijk te geven; industrieel vast 

polymethylmetacrylaat heeft een druksterkte van ong. 80 N/mm
2

; commercieel 

botcement heeft een treksterkte varierend tus.s~n 10 en 40 N/mm2 (Fisher et 

al.; 1977), maar de kwaliteit van het geimplanteerde cement is echter, door 

inhomogeniteiten, plooivcirming en insluitsels (bleed, weefselresten), 

veel minder (De Wijn; 1977). 
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Erg weinig onderzoek is gedaan naar de maximale waarden van interface 

spanningen. K6lbel (1976) bepaalde experimenteel maximale trek-en schuif

spanningen aan bot-cement interfaces en vend: Trek gemiddeld 1,9 .:!:.. 0,9 

(N/rnm2) en afschuiving ge~. 3,4 .:!:.. 0,6 (N/mm2). 

Een criterium voor bot-resorptie is mij onbekend •. Het is zelfs niet zeker 

of deze door spanningen veroorzaakt wordt; hoewel hiervoor wel aanwijzingen 

gevonden werden. In de litteratuur wordt gesproken over resorptie ten gevolge 

van te hoge zowel als van te lage spanningen. 

Gezien het bovenstaande zit er weinig anders op dan optimaliseren van 

ontwerp en gebruik van implantaat en cement met als tamelijk vage eis: 

- Dat de krachtsinleiding zodanig verloopt, dat de spanningstoestand in 

het bot zo "natuurlijk" mogelijk is, dat in ieder geval het spannings

verloop zo "glad" mogelijk is (geen spann;tngsconcentraties) en dat 

spanningen in steel, cement en bij de interfaces zo laag mogelijk zijn, 

in ieder geval lager dan de maximale waarden, zo die al bekend zijn. 

Kennis over de "natuurlijke" spanningstoestand in het bot volgt uit rek

strookmetingen (v. Heugten, 1975; Huiskes et al. 1976) en spanningsbereke

ningen (Laaper., 1973; Scholten; 1975; Brekelmans, 1972); het blijkt dat 

de diaphyse zich onder physiologische belasting gedraagt als een balk en dat 

in het proximale deel de spanrtingen verlopen volgen$ het.verloop van de 

botlamellen in de spongiosa structuur. 

Om de conclusies, zoals die uit de berekeningen volgen, te kunnen interpre

teren ten aanzien van de werkelijkheid, meet bekend zijn in hoeverre het 

model deze werkelijkheid beschrijft. (Geometrie, belasting, materiaal

eigenschappen). He~ behoeft geen betoog, dat in het hier gepresenteerde 

model de schematisering van de geometrie erg grpf is; buiten-en binnen

diameter van de cylinder komen ongeveer overeen met de gemiddelde diameters 

van beschrijvende cirkels, op basis van geometrie metingen van een femur 

(Laaper, 1973; Huiskes et al. 1976). Zodoende komen doorsnede-oppervlakte 

en oppervlakte traagheidsmomenten ongeveer overeen met de gemiddelde waar

den van het gemeten kadaver femur (fig. 25). 

Hieruit volgt dat vooral de geometrie van het proximale dee1 slechts 

matig beschreven wordt. 
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Fig. 25. Mechanische oppervlakte grootheden van door
.sneden van een kadaver-femur, (getrokken lijn) 
vergeleken met die van de bot-cylinder (onder
broken lijn). Vanboven naar beneden: opper~ 
vlakte(A), opp.traagheidsmomenten (hoofdrichting 
I , I ) orientatie van de hoofdrichtingen 
t:3.v.Y¥en vaste referentie (~; o0 voor de 
cylinder) en Polair traagheidsmoment. 
De numiners 1 t/m 14 op de horizontale as corres
ponderen met de doorsneden aangeg_even in de 
figuur. De afstand tussen 2 doorsneden bedraagt 
steeds 25 mm. 

Ook de beschrijving van de mechanische materiaaleigenschappen is tamelijk 

grof; hieraan valt echter moeilijk te ontkomen. Gegevens over deze 

eigenschappen in de litteratuur lopen nogal wat uiteen; vrij zeker zijn er 

grote individuele verschillen (Evans, 1973), 

Het.bot-materiaal is ook zeker niet homogeen en isotroop, evenmin als het 

(geimplanteerde) botcement. 



Wel bleek uit de eerder genoemde rekstrook-metingen dat het.botmateriaal 

zich bij benadering lineair elastisch gedraagt en dat eventueel niet 

lineair gedrag te wijten is aan geometrische niet-lineairiteiten. 

Uit spanningsberekeningen (Sanders, 1972) bleek dat de invloed van het 

niet homogeen zijn van het bot op de spanningssituatie niet zo heel 

erg groot is. Hetz elf de volgde ui t de onderzoeken van Rohlmann et al. ( 1977) • 

Nauwkeurige beschrijving van de belasting is in dit model zonder meer 

mogelijk. De phsyiologische belasting wisselt echter sterk; daarom is 

het beter om een scala van belastingssituaties -te beschouwen, zoals hier 

is gebeurd. 

De maximale kracht op de femurkop wordt in de litteratuur gegeven als 

tussen 3 en 5 maal het lichaamsgewicht. Spierkrachten zullen ongetwijfeld 

ook nog een invloed hebbeli, vooral de krachten van de abductoren op de 

trochanter major. Deze krachten zijn hier niet in de berekeningen opgenomen. 

Ook torsie-momenten t.o.v. de schacht zijn niet beschouwd; hoewel dat wel 

zonder meer mogelijk is in het gebruikte model. 

In het model is geen rekening gehouden met initiele SJ?anningen in het 

cement t.g.v. krimp of uitzetting. Miller et al. (1976) constateerden 

rest-spanningen in tangentiele richting ("hoop" stress) in het cement t.g.v. 

krimp; deze spanningen kunnen volgens hen de grootte-orde van de treksterkte 

hebben. Krimp leidde volgens hen niet tot ruimte tussen bot en cement, 

en als die ruimte er plaatselijk wel was, dan werd deze opgevuld door bind

weefsel. In het model is een vaste verbinding tussen de materialen veronder

steld; hoewel het cement geen echte hechting kan verzorgen, is er wel een 

mechanische verbinding (Kolbel, 1976) ·• 

De resultaten van de hier gepresenteerde spanningsberekeningen moeten ge

zien worden in het licht van de hierbovengenoemde vereenvoudigingen en ver

onderstellingen in de modelvorming. Absolute gedetailleerde interpretatie 

van de gegevens is niet_goed mogelijk. Het ligt dan voor de hand om het 

model te willen ·verfijnen; doordat echter vele daarvoor noodzakelijke ge

gevens niet bekend zijn, of een grote spreiding vertonen is verfijning 

maar tot op zekere hoogte mogelijk. Bovendien brengt verfijning in het 

algemeen beperkingen in de gebruiksmogelijkheden mee door verhoogde 

computer-tijd, - geheugen gebruik en arbeidsintensiviteit. Het lijkt daarom 

verstandiger om, zoals hier gebeurde, in vereenvoudigde modellen relaties 

tussen grootheden te onderzoeken door uitgebreide gevoeligheidsanalysen, 

daarop algemene kwalitatieve uitspraken te baseren en eventuele detail-proble

men gericht te onderzoeken in andere (eventueel verfijnde) modellen. 
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Fig. 26. Ideele spanningen op het buitenoppervlak van het bot, zoals 
berekend met het model (26.a) en zoals berekend uit rekstrook
metingen (26.b), uitgezet op resp. een lijn (a} en 2 lijnen 
(b) in longitudinale richting, ten gevolge van zuivere koppelsv 
voor het intacte femur en het femur.met 2 gecementeerde implantaten 
van verschillende lengte. 
De beide figuren zijn .niet op dezelfde lengteschaal getekend. 
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Kwalitatieve uitspraken aan de hand van de resultaten kunnen in beperkte 

mate geverifieerd worden met resultaten van de reeds eerder genoemde 

rekstrookmetingen; rekken warden hierbij alleen gemeten aan de buiten

oppervlakte. Fig. 26b geeft ideele spanningen aan de bot-oppervlakte, 

gemeten onder belasting van 2 zuivere koppels, voor het intacte femur 

en het femur met 2 gecementeerde implantaten, met verschillende lengte.· 

Fig. 26a geeft de spanningen bij vergelijkbare omstandigheden in het model, 

eveneens op het buitenoppervlak. 

Uit de figuur blijkt dat de resultaten in kwalitatief opzicht vergelijk

baar zijn en dat ook de waarden van de spanningen in grootte-orde overeen

komen. 

De kwalitatieve conclusie dat aan de buitenzijde van de botcylinder geen 

spanningsconcentraties merkbaar zijn t~g.v. het .implantaat en dat alleen 

proximaal de spanning in het bot veel afwijkt van die in de "natuurlijke" 

situatie, wordt door de resultaten van de experimenten bevestigd. 

Er dient opgemerkt te worden dat alleen de spanhingen ten gevolge 

van zuivere koppels in berekening en experiment vergelijkbaar zijn: 

Bij belasting door een ~racht zijn zowel aangrijpingspunt als richting van 

de werklijn ten opzichte van de constructie van groot belang, ook ·:al zou 

het model de werkelijke geometrie nauwkeurig beschrijven, dan is het 

nag vrijwel onmogelijk vergelijkbare belastingssituaties m.b.v. krachten te 

verk.rijgen; vooral omdat het botstuk,zeker met implantaat1 weinig gelegen

heid tot geometrische referentie biedt. Dez.e omstandigheid leidt tot de 

conclusie dat men wantrouwend meet staan t.o.v. rekstrook-metingen bij 

krachten op de (al of niet artificiele) femur-kop, met als doel het 

mechanisch functioneren van verschillende prothesen met elkaar te verge

lij ken, zoals bijvoorbeeld door Oh (1977) uitgevoerd; het is vrijwel on

mogelijk het middelpunt van de kop van het implantaat.steeds op dezelfde 

wijze t.o.v. het bot te positioneren. 

Bovendien was hier al opgemerkt dat van spanningsconcentraties jn de construc

tie aan de buitenzijde niets te merken valt. Dit werd aangetoond door 

Rohlmann (1977) en volgde ook uit de hier besprokein rekstrook-metingen. 

Bij beschouwing van de invloed van de steeldikte dient bedacht te worden 

dat hierbij 3 effecten een rol spelen: verandering van de buigstijfheid, 

c.q. de oppervlakte-stijfheid; verandering van het effectieve buitenopper

vlak en verandering van de dikte van het cement-laagje. Een indicatie over de 

ontkoppelde invloeden kan verkregen warden door de veranderingen van elasti

ci tei tsmodulus van de steel (heeft alleen invloed op buig-en oppervlakte

stijfheid) en die van cement(voor een dun laagje cement is de stijfheid 
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in eerste benadering recht evenredig met het quotient van elast.modulus en 

dikte; Huiskes, 1974) in de beschouwing te betrekken. 

Tabel II geeft een overzicht van de oppervlaktestijfheden (AE). en buigings

stijfheden (EI) waarmee berekeningen zijn gedaan. 

calc. E d E.A E.I fig.nr. s s s s 

60/61 2.10-5 5 39,3.10 5 61,0.10 5 13 t/m 17 

51/52 1.10-5 10 78,5.10 5 491,0.10 5 18 

27/28 2 .1 o-5 10 157,0.10 5 982,0.10 5 referentie 

57/58 2 .1 o-5 15 -5 353,0.10 4.970,0.10 5 13 t/m 17 

Tabel II. Buig-en oppervlakte-stijfheden bij verschillende berekeningen. 

Tabel III geef t een overzicht van de verschillende waarden van het quotient 

van Elast. mod. van cement en cement dikte, waarmee gewerkt is. 

calc. E . d s E /S fic;J.nr • c s c c c 

42/43 1.000 10 5 200 19 t/m 21 

60/61 2.000 5 7,5 266,7 1 < t/m 17 ....... 
27/28 2.000 10 5 400 referentie 

45/46 4.000 10 5 800 19 +-Irr. 21 _, M£ 

57/58 2.000 15 2,5 800 13 t/m 17 

Tabel III. Verschillende waarden voor E /S (S :::: dikte cementlaag) 
die onderzocht werden. 

c c c 

Aan de hand van de resultaten is het mogelijk voor bepaalde spanningen ender 

speciale omstandigheden analytische uitdrukkingen te vinden (zie bijlage E) • 

Deze uitdrukkingen kunnen in eerste instantie gebruikt worden om de invloeden 

van verschillende parameters expliciet te maken. Bovendien kunnen ze een 

steun zijn bij het ontwikkelen van alternatieve modellen. 
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12. Conclusies 

Uit de spanningsberekeningen, zoals die hiervoor besproken werden, kunnen 

een aantal conclusies getrokken worden. 

Ten aanzien van de methode: 

35. 

- Er kan.gesteld worden dat de eindige elementen methode een nuttig gereed

schap is voor de analyse van het mechanisch gedrag van implantaten; ondanks 

een aantal beperkingen die in de modelvorming nodig zijn. Dat een mechanische 

analyse op zich zin heeft moge blijken uit vele publicaties die mechanisch 

falen van implantaten tot onderwerp hebben. 

Exclusiviteit in het gebruik van de methode is niet meer te claimen. Zoals 

in de inleiding reeds vermeld werd, is de F.E.M. gemeengoed geworden in 

de Biomechanica, hoewel van een echt gericht gebruik nag niet gesproken kan 

warden. 

Het (iso-parametrisch) drie dimensionale element is voor het gebruik bij 

gevoeligheids-analysen, gezien zijn arbeids~intensiteit en hoog verbruik 

van computer~tijd, niet efficient. 

Hoewel het gebruik van de "Fourier"elementen beperkt blijft tot axi

symmetrische modellen (gekromde contouren zijn echter mogelijk) , zijn 

zij juist zeer geschikt voor gevoeiigheids~analysen. Een aantal fenomenen 

dienen dan echter met andere modellen bestudeerd te warden. 

Streven naar modellen die de werkelijkheid tot in detail beschrijven lijkt 

niet zinvol, gezien de vele onbekende aspecten aan die werkelijkheid. 

Voor het hier besproken model kwamen, zoal.s aangetoond,resultaten verkregen 

met het iso-parametrisch element en met het "Fourier"-element overeen; 

dit zal echter, gezien theoretische achtergronden, geen verbazing wekken. 

Ten aanzien van de spannings..,-situatie in de "constructie" 

Het blijkt dat de steel en de bot-cylinder bij alle belastingssituaties 

voornamelijk met axiale spanningen belast warden; met uitzondering van 

het proximale deel van het bot. 

De spanningstoestand in het cement is werkelijk 3-dimensionaal, terwijl 

de schuifspanriing in axiale richting de grootste rol speelt in de 

ideele spanning. 

Vooral bij de axiale belasting en oak proximaal ten gevolge van het 

buigende moment, wordt het "bot" nogal wat ontlast ten opzichte van de 

natuurlijke situatie. Gezien in het licht van botresorptie door onder

belasting, zou dit sterk pleiten voor het gebruik van een s.chouder. 

Spanningen zijn uiteraard het grootst in het vlak van dwarskracht en 

koppel, dus mediaal (~ = 0°) en lateraal (~ = 180°). 

Grote spannings-concentraties komen voor bij de ~istale tip_en·het proxi

male deel, vooral in het cement. Dit is vooral het gevolg van scherpe over

gangen. In het ontwerp van een implantaat dient veel aandacht besteed te 



worden aan de tip en aan de krachts-inleiding in het calcar gebied4 

Bij een starre distale punt, zoals hier geschematiseerd werd, is de 

piekwaarde gesuperponeerd op de "natuurlijke" spanning (dus de extra 

spanning) in axiale richting in het. bot van gelijke orde als de spanning 

loodrecht op het bot (cr , een niet "natuurlijke" spanningscomponent). 
r 

Dit doet de vraag rijzen welke spanningscomponent in een werkelijke 

situatie verantwoordelijk zal zijn voor een eventuele botresorptie. 

Beziet men het spanningsverloop in longitudinale richting in de verschil

lende materialen, dan krijgt men de volgende indruk: 

- Proximaal wordt de belasting ingeleid (vooral bij dwarskracht en 

buigend moment) 

Dan volgt een stuk waarin het geheel zich als een same·ngestelde balk 

gedraagt. 

- Dan hoge spanningsconcentraties ten gevolge van de abrupte afwezig

heid van de steel. 

Hieruit volgt dat het distale deel van de steel geen essentiele actieve 

rol speelt in de krachtsinleiding. 

Ten aanzien van de belasting 

De drie onderzochte belastingssituaties kunnen samengesteld worden tot een 

willekeurige belasting, in een vlak van de as. Het blijkt dat aangrijpings

punt en richting van de kracht op de prothese, t.o.v. de constructie, . 
grote invloed hebben op de spanningssituatie. Omdat richting en grootte 

van de physiologische gewrichtsbelasting sterk wisselen, is het verstandig 

om in een onderzoek een grote range van belastingssituaties te beschouwen. 

Zo zullen bijvoorbeeld uitgaande van een axiale kracht, de maximale 

spanningen meer dan verdubbelen als de werklijn van deze kracht 10 mm 

van de as af verlegd wordt en t.o.v. deze situatie dan nogmaals vervier

voudigen als de we~klijn 6° naar lateraal draait. 

Ten aanzien van de geometrie 

Er kan geconcludeerd worden dat er een optimale lengte voor de steel te 

vinden is; de steel langer te maken heeft dan weinig nut en is soms zelfs 

onvoordelig. De interface-spanningen, nodig voor de krachtsinleiding 

(T biJ' bel.sit. Z; a bii bel.sit. X en M) stiJ'gen natuurliJ'k iets als rz r -
de steel korter wordt, en vanaf een bepaalde lengte stijgen ze sterk. De 

maximals spanningen in steel en cement t.g.v. bel.sit. X stijgen bij een 

langere steel. Dit komt omdat het buigend moment in een doorsnede naar 

distaal toeneemt en dus de invloed van de steelpunt bij een langere steel 

grater wordt. 
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De optimale lengte valt in dit model ongeveer samen met de plaats waar 

de interface spanning cr bij bel.sit. X en M de 2e maal de nul-waarde 
r 

doorloopt (L = 50-60 mm) . Deze optimale lengte is mede afhankelijk van 
s 

andere geometrische-en materiaal-specificatie_s; in bijlage E wordt voor 

deze optimale lengte een analytische uitdrukking gegeven. 

Bij de invloed van de dikte van de steel is het niet goed mogelijk gebleken 

de in hfdst. II genoemde parameters (buig-en opp.-stijfheid, E /S ) aan de c c 
resultaten te koppelen. Enige correlatie is er te vinden tussen de axiale 

spanning in de steel en de buigstijfheid bij bel.sit. X eh M; bovendien 

tussen de interface-schuifspanning • en de grootheid E /S bij bel.sit. z. -· rz c c 
Dit betekent dat de verschillende effecten van een steeldikte-verandering 

moeilijk te scheiden zijn~ 

In het algemeen blijkt het verminderde buitenoppervlak een negatieve 

invloed op de grootte van de interface-spanningen te hebben,terwijl de 

hogere stijfheid van de distale punt bij een dikkere steel een nega

tieve invloed heeft op alle spanningen bij die punt. Uit het oogpunt 

van nnatuurlijk" spanningsverloop in bot-cylinder, is een dunne steel 

duidelijk voordeliger. 

Het effect t.a.v. spanningen in O.e steel dient duidelijk gescheiden te warden 

met betrekking tot de verschillende belastingen. Bij de axiale kracht is 

een dikke steel voordeliger, terwijl dit voor bel.sit. X en M juist 

omgekeerd is. Er dient opgemerkt te worden.dat breuken in de_ prothese~steel 

altijd aan de laterale zijde ontstaan, dus t.g.v. trekspanningen. Hieruit 

volgt dat bel. sit. X en M de meest kritische zijn. 

Fig. 27a. geeft de kracht in de steel (axiale richting) als functie van 

de lengte, voor de drie verschillende steeldikten bij bel. sit. Z; Fig.27b 

het buigend moment in de steel bij bel.sit •. X. 

""> . r 

37. 



I Fa (N) 

11000 
l.c.z 

.. ···· 
... ···········,,,. ! 

"" I ..... / 
" . I ... ·· I" / 

• . II .. ·· / .. ,,· 
... · y· ,, ... . ,, 

... / ,' / /.,,, 
f . ~, 

i .I:> . " , z 

l.c.I 

"··········":, 
500 .. i ..................... . 

.1 r~ • I 

/ ;/ 
: /J 

--·-·-· -·---· / , 

I 

z 

Fig. 27. Axiale kracht (l:;lel.sit. Z, 27a) en buigend moment (bel.sit.X, 
27b) in de steel-doorsnede als functie van z, voor 3 verschillen.;,. 
de steeldikten.en 2 verschillende elasticiteitsmoduli. 

Uit deze grafieken blijkt een aardige correlatie tussen kracht en 

buigend moment enerzijds en stijfheidsgrootheden anderzijds. Deze grafieken 

zijn globaal in overeenstemrning met de resultaten van Calderale et al. (1977). 

Zij concludeerden hieruit dat een korte, dunne prothesesteel het meest 

voordelig is. Ten aanzien. van spanningen in het cement is dit echter, 

zoals hier duidelijk bleek, een kortzichtig standpunt. 

Bartel et al. (1976) kwamen, op grand van spanningen in het cement tot 

de conclusie dat de steel zo dik mogelijk moet zijn, hetgeen eveneens een 

eenzijdig standpunt.is. 

Ten aanzien van de materiaal-eigenschappen 

Er kan gesteld warden dat het voordelig is een cement (tussenlaag) 

te gebruiken met een lage c6nstante van Poisson (hoge compressibiliteit) 

vooral wat betreft piekspanningen in het cement, proximaal en distaal. 

Oak blijkt dat een tussenlaag met gemiddelde (gemiddeld tussen 

bot en staal) elasticiteitsmodulus niet voordelig is, in tegenstelling tot 

hetgeen nogal eens intuitief opgemerkt wordt. 

Het blijkt dat de elast.modulus van het qement zo laag mogelijk gekozen 

moet warden om een glad spanningsverloop te verkrijgen. Hierbij moet 

niet uit het oog verloren warden dat elast. modulus en sterkte van een 

materiaal vaak gekoppeld zijn. 

Eenzelfde conclusie trokken Bartel et al. (1976) uit hun onderzoeken. 

De invloeden van de elasticiteitsmoduli van steel en bot op de spanningen 

blijken ongeveer.omgekeerd evenredig te zijn. 

Dit wordt nag eens aangegeven in fig. 28, waar de ideele spanning in de 
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steel en in bet cement voor bel.sit. X uitgezet zijn voor verscbillende 

waarden van Es/Eb. 

Hieruit kan geconcludeerd warden dat vooral voor bet distale deel de 

vt.,rhundiH9 l\/Eb het best.0 zo la.ig mogelijk kan zijn; bij een hoge E
6

, 

zullen bot en cement meer last hebben van de distale punt, net zoals bij 

een dikke steel. 

Ook blijkt; dat rekening gehouden zou moeten warden met de stijfbeid van 

het bot; een te stijve prothese in een te slap bot zou tot hoge 

spanningen in zowel steel als cement aanl·eiding kunnen geven. Ook 

Hampton et al. (1976) gaven als resultaat van hun metingen en berekeningen 

dat de stijfheid van het calcar gebied grate invloed heeft op de 

spanningen in de steel. 

Uit de gevoeligheidsanalysen blijkt dan nog , dat de resultaten veel 

gevoeliger zijn voor variaties in de belastingsparameters dan voor variaties 

in de materiaal-eigenschappen. 

calc.28152/55 

N/mm2 

30 STEM 

r

N/mm2 

I~ 1 I 

0.5 

I 
I 
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'\ aeq 
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Zlm 
2 5 - -~12=5~----~-~2=0=5 -· _z~1'll,,.. 

ES/Eb: -·-····5 . -10 ----20 1' 

Fig. 28. Ideele spanning t.g.v. bel.sit. X in steel (links) en cement 
(rechts), voor J waarden van het quotient E /Eb. . s 
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