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REZUMAT. Metoda elementelor finite este des utilizată pentru studierea modului de comportare a unui produs în 

condiţii de solicitare mecanică sau solicitare termică. În cadrul prezentului studiu au fost create modele 3D cu 

elemente finite pentru un branţ şi o talpă individualizată şi apoi, pe baza acestor modele, au fost efectuate 

analize asupra modului de deformaţie şi distribuire a câmpului de eforturi pe suprafaţa acestora, în diferite 

condiţii de utilizare. A fost analizat un model de talpă şi au fost determinate eforturile rezultante de tip von Mises. 

Scopul principal a fost cel de a determina eficiența componentelor inferioare a încălțămintei în funcție de 

materialele din care sunt realizate. 

Cuvinte cheie: picior, prototip, branț, talpă. 

ABSTRACT. The finite element method is widely used to study the behavior of a product under mechanical stress 

or thermal stress conditions. In the present study, there were created 3D models with finite elements for an shoe 

insole and a shoe sole, based on these models, analyzes were made in order to obtain the distribution of strain 

and effort on their surfaces, in different conditions of use. The shoe sole base model was analyzed and Von 

Misses equivalent stress was determined. The goal was to determine the effectiveness for the bottom part of 

footwear, for certain materials. 

Keywords: foot, prototype, insole and sole materials.  

1.INTRODUCERE 

Metodele de analiză în element finit (Finite 

Element Analysis-FEA) oferă multiple soluţii de 

simulare în diferite domenii de aplicaţii [1]. Analiza 

în element finit (FEA) poate fi un instrument foarte 

puternic în studiile de biomecanica piciorului, 

precum şi pentru optimizarea formei calapodului şi a 

produsului de încălţămintei. Modul complex de 

comportare a încălţămintei la solicitările mecanice 

care apar în timpul mersului, precum şi necesitatea 

obţinerii unor rezultate care să fie apoi validate 

experimental, implică o modelare adecvată a formei 

tridimensionale a acesteia şi a structurilor de 

materiale ce intră în componenţa ei [2].  

2. PRORIETĂȚILE MATERIALELOR 

Pentru realizarea modelului au fost utilizate 

elemente finite de tip « plate ». S-a adoptat ipoteza 

conform căreia materialele au comportament elasto-

plastic, isotropic şi omogen. Pentru acest studiu au 

fost selectate următoarele categorii de materiale: 

EVA (etilen-vinil acetat), PVC (policlorură de vinil) 

şi PU (poliuretan). 

Materialele de tip EVA pot fi folosite la reali-

zarea tălpilor, a branţurilor şi a tălpilor intermediare. 

Proprietăţile de atenuare a şocurilor depind în mare 

parte de densitatea acestora. Deformarea la soli-

citarea de comprimare a spumei EVA folosită la 

realizarea componentelor ansamblului inferior al 

încălțămintei la comprimare respectă o lege de 

variaţie liniară, iar din studiile efectuate de Tsuyoshi 

Nishiwaki, Junichiro Tateishi în 2011, se de-

monstrează că odată cu creşterea densităţii, scade 

efortul de deformare. Conform acestor cercetări, o 

densitatea medie a dus la amortizarea cea mai bună a 

şocurilor, fiind astfel recomandată la realizarea 

branţurilor de încălţăminte [3]. 

După Aoife Healy 2011, presiunile se reduc la 

nivelul călcâiului interior şi exterior la utilizarea 

componentelor ansamblului inferior pe bază de PU 

densitate medie, EVA densitate medie şi EVA 

densitate mică. De asemenea, ei au stabilit că în zona 

metatarsienelor, presiunile sunt reduse la folosirea 

PU, dar cresc la utilizarea EVA de densitate medie, 

motiv pentru care recomandă la realizarea 

branţurilor folosirea PU de densitate medie [4]. 

Cercetările realizate de Karoline Brueckner, 

2011, au condus la rezultate ce demonstrează că 

tălpile intermediare din PU nu prezintă schimbări ca 

urmare a procesului de îmbătrânire, au o durabilitate 

şi o rezistenţă mai mare, iar în cazul celor din EVA 

s-a înregistrat o rigidizare accentuată a acestora după 

o anumită perioadă de utilizare [5]. 
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Grosimea materialelor influenţează comportarea 

acestora la diferite solicitări mecanic de, astfel folosirea 

branţurilor cu o grosime de cel puţin 5 mm conduce la 

reducerea presiunilor sub capetele metatarsienelor [6].  

Un alt material recomandat de literatura de spe-

cialitate pentru realizarea ansamblului inferior al 

încălţămintei este PVC-ul moale cu densitate medie 

[7].  

Noutatea adusă de cercetările de faţă constă în 

combinarea materialelor în obţinerea modelului 

branţ-talpă şi urmărirea influenţei pe care o are 

variaţia grosimii branţului. In baza datelor din 

literatura de specialitate s-au selectat următoarele 

grupuri de materiale şi proprietăţile acestora: 
 

Tabelul 1. Caracteristici ale materialelor [8, 9] 

Caracteristici/ 

Materiale 

EVA 

densitate 

redusă 

EVA 

densitate 

medie 

PVC 

moale 

PU 

flexibil 

Densitate (g/cm3) 0,923 0,941 1,245 1,250 

Modulul lui Young 

(MPa) 

11 60 20 - 50 60 

Coeficientul Poisson 0,49 0,49 0,40 0,40 

Tensile Yield 

Strength (MPa) 

2,5 7,31 20 - 

Tensile Ultimate 

Strength (MPa) 

1,9 12,5 15,8 20 – 30 

3. ANALIZA ANSAMBLULUI  

BRANȚ-TALPĂ 

Formele 3D pentru branţ şi talpă au fost constru-

ite utilizând aplicaţii software DELCAM, respectiv 

Crisipin ShoeDesing şi PowerShape [10, 11]. Aceste 

forme au fost exportate şi analizate cu ajutorul apli-

cației ANSYS [12]. 

Pentru a pregăti aceste modele şi a le transforma 

în modele specifice analizei prin metoda FEA tre-

buie adăugate informaţii privind unităţile de măsură, 

proprietăţile fizico-mecanice, tipurile de element 

finit utilizate 

Pentru interpretarea desenului de tip CAD şi 

transformarea acestuia, se parcurge o primă etapă de 

transformare a formatului utilizând interfaţa soft-ului 

ANSYS. Principala problemă constă în faptul că la 

ora actuală, în acest domeniu, nu s-a ajuns la o 

uniformitate privind formatele fişierelor utilizate de 

programele CAD. Există mai multe tipuri de formate 

şi nu toate pot fi recunoscute de către interfaţa unui 

alt program, în cazul de faţă ANSYS. Datorită 

varietăţii formatelor (extensiilor), această operaţie de 

transformare/interpretare poate eşua, fiind necesare 

de multe ori transformări succesive cu ajutorul aşa 

numitelor softuri tip „exchange” (de exemplu, Power 

Shape Exchange Delcam). De asemenea, foarte im-

portant în recunoaşterea acestor fişiere este şi modul 

de creare a solidelor, de acoperire a golurilor şi de 

verificare a mesh-urilor. 

Pentru a putea fi analizat modelul talpă-branţ, 

între cele două componente trebuie stabilite puncte 

de conexiune [13], de tangenţă, fig. 3.1. 
 

 
 

Fig. 3.1. Stabilirea conexiunilor între branţ şi talpă. 

 

Fiind o analiză în statică, întreaga greutate a 

corpului se repartizează în mod egal pe cele două 

picioare şi pentru că în capitolul 3, la analiza statistică 

din punct de vedere antropometric, nu au rezultat 

diferenţe considerabile între stângul şi dreptul, analiza 

elementului finit se va face pentru un singur picior 

[14]. Forţa de încărcare este calculată cu relaţia 7.1: 

  G = m*g (3.1)  

unde: G este forţa de greutate; m – masa corpului (în 

cazul acestui studiu, masa subiectului este de 50 kg); 

g – acceleraţia gravitaţională, 9.81 m/s2. 

4.REZULTATE 

Modelul supus analizei elementului finit este 

format dintr-o talpă monolit cu grosimea de 10 mm 

şi înălţimea tocului de 20 mm şi un branţ a cărui 

grosime a fost variată la 1, 3, 5 şi respectiv 7 mm. 
 

 
 

Fig. 4.1. Câmpul eforturilor echivalente Von Mises pentru 

varianta experimentală branț EVA densitate redusă+ talpă EVA 

densitate medie, branț grosime 1 mm. 

 

 
 

Fig. 4.2. Câmpul eforturilor echivalente Von Mises pentru 

varianta experimentală branț EVA densitate medie + talpă PU 

flexibil, branț grosime 1 mm. 
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Fig. 4.3. Câmpul eforturilor echivalente Von Mises pentru 

varianta experimentală branț PVC moale + talpă PU flexibil, 

branț grosime 3 mm. 

 

  
 

Fig. 4.4. Câmpul eforturilor echivalente Von Mises pentru 

varianta experimentală branț EVA densitate medie+ talpă PU 

flexibil, branț grosime 3 mm. 

 

 
 

Fig. 4.5. Câmpul eforturilor echivalente Von Mises pentru 

varianta experimentală branț EVA densitate redusă  

+ PU flexibil, branț grosime 5 mm. 

 

 
 

Fig. 4.6. Câmpul eforturilor echivalente Von Mises pentru 

varianta experimentală branț EVA densitate redusă+ talpă PVC 

moale, branț grosime 5 mm. 

 

 
 

Fig. 4.7. Câmpul eforturilor echivalente Von Mises pentru 

varianta experimentală branț EVA densitate redusă+ talpă PVC 

moale, branț grosime 7 mm. 

 

 
 

Fig. 4.8. Câmpul eforturilor echivalente Von Mises pentru 

varianta experimentală branț PVC moale+ talpă PU flexibil, 

branț grosime 7 mm. 

Câmpul deformaţiei rezultante Von Mises conduce 

la prognozarea valorilor corespunzătoare situaţiilor 

constatate în practică, atunci când se observă că 

după o anumită perioadă de purtare a unui produs de 

încălţăminte în aceste regiuni se identifică un grad 

de uzură a materialului mai pronunţat, câteva exemple 

prezentate în figurile 4.1-4.8. 

 

 
 

Fig. 4.9. Rezultantele eforturilor echivalente Von Misses (Pa) în 

funcţie de grosimea branţului (mm) – Branţ din EVA densitate 

redusă + talpă din EVA densitate medie 

 

 
 

Fig. 4.10. Rezultantele eforturilor echivalente Von Misses (Pa) 

în funcţie de grosimea branţului (mm) - Branţ din EVA densitate 

redusă + Talpă din PU flexibil 

 

 
 

Fig. 4.11. Rezultantele eforturilor echivalente Von Misses (Pa) 

în funcţie de grosimea branţului (mm) - Branţ din EVA densitate 

redusă + talpă din PVC moale 

 

 
 

Fig. 4.12. Rezultantele eforturilor echivalente Von Misses (Pa) 
în funcţie de grosimea branţului (mm) - Branţ din EVA densitate 

medie + talpă din PU flexibil 
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Fig. 4.13. Rezultantele eforturilor echivalente Von Misses (Pa) 
în funcţie de grosimea branţului (mm) - Branţ din EVA densitate 

medie + Talpă din PVC moale. 
 

 
 

Fig. 4.14. Rezultantele eforturilor echivalente Von Misses (Pa) 
în funcţie de grosimea branţului (mm) - Branţ din PVC moale + 

Talpă din PU flexibil. 
 

O scădere semnificativă a eforturilor asupra tălpii, 
la creşterea grosimii branţului, care ulterior se transmit 
asupra piciorului sunt înregistrate pentru două com-
binaţii de materiale, EVA densitate redusă +PU flexibil 
şi EVA densitate medie + PVC moale, figurile 4.9-
4.14. Astfel ele se recomandă la realizarea ansamblului 
inferior pentru încălţămintea personalizată. În cazul 
combinaţiei EVA densitate redusă+EVA densitate 
medie se înregistrează o creştere a eforturilor odată cu 
creşterea grosimii branţului. În cazul PVC moale + PU 
flexibil se observă scăderi ale eforturilor, la creşterea 
grosimii branţului, doar că valorile sunt mai mari decât 
în cazurile prezentate anterior. 

5. CONCLUZII 

Modelul FEA creat permite obţinerea unor 
rezultate care pot fi folosite la evaluarea confortului 
la purtare şi pentru studierea altor aspecte referitoare 
la biomecanica piciorului şi a încălţămintei, cum ar 
fi, de exemplu, simularea şi evaluarea vârfurilor de 
presiune plantară care apar în statică şi în timpul 
mersului. Sunt necesare, în acest sens, studii care să 
permită validarea modelului FEA printr-o serie de 
cercetări cu caracter experimental.  

La creşterea grosimii branţului, s-au obţinut scăderi 
semnificative ale eforturilor asupra tălpii şi branţului 
pentru două asocieri de materiale: EVA densitate 
redusă + PU flexibil şi EVA densitate medie + PVC 
moale. S-a demonstrat prin acest model că aceste două 
combinaţii de materiale conduc la scăderea efortului 
transmis prin reazem asupra piciorului şi le recomandă 
la obţinerea componentelor branţ şi talpă pentru 
încălţămintea personalizată. 
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