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WYTRZYMAŁOŚĆ MOSTÓW PROTETYCZNYCH 

Streszczenie. W pracy przeprowadzono analizę stanu naprężenia i odkształcenia 
mostów protetycznych oraz reakcji podporowych dla różnych przypadków 
obciążeń. Uzyskane wyniki obliczeń pozwolą określić ugięcie i wytężenie 
materiału mostów protetycznych, a obliczone wartości reakcji podporowych 
pozwolą określić obciążenia zębów filarowych. Analizę prowadzono za pomocą 
metody elementów skończonych przy pomocy programu ANSYS, wykorzystując 
specjalnie przygotowany plik wsadowy ułatwiający analizę parametryczną dla 
różnych przypadków obciążeń i wymiarów geometrycznych mostów (przekrojów 
poprzecznych i długości przęseł mostów protetycznych). 

1. WSTĘP 

Mostem protetycznym nazywamy konstrukcje, która uzupełnia braki częściowe uzębienia. 
Jest ona powiązana na stałe z uzębieniem własnym, zaś siły żucia przenoszone są na protezę 
w sposób wyłącznie ozębnowy, tym samym bezzębne odcinki wyrostka zębodołowego nie są 
obciążane siłami żucia, a pozostają przykryte i ochraniane dzięki członom mostu. Most 
tworzy sztywne połączenie kilku lub wszystkich zębów własnych pacjenta, i dzięki. Na 
oszlifowane zęby (tak zwane filarowe) osadza się korony (elementy łączące) a pomiędzy 
nimi umocowuje się sztywne przęsło. W celu uzyskania jedności konstrukcyjnej mostu 
i zębów filarowych, połączenie pomiędzy poszczególnymi częściami mostu musi być zawsze 
sztywne. 

2. STATYKA MOSTU 

Jeżeli most obciąży się naciskiem żucia, to działające siły przekazywane będą osiowo 
i równomiernie na przyzębie i zęby filarowe. 
W konstrukcji protez o podparciu ozębnowym należy uwzględnić pewne prawidłowości, aby 
nie przekroczyć zdolności tolerowania obciążenia przez filar mostu. Aparat zawieszeniowy 
zęba jest bardzo wytrzymały na obciążenia osiowe. Siły działające poziomo, przechylające 
ząb, mogą prowadzić do uszkodzenia przyzębia przede wszystkim wtedy, gdy działają 
z różnych stron. Przy stałych siłach działających w jednym kierunku ząb przechyla się, zanim 
dojdzie do przebudowy zębodołu. 
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Rys. l . Schemat rozmieszczenia sił na most 

Przy siłach zmiennych, działających z różnych kierunków, dochodzi do zniszczenia 
aparatu zawieszeniowego zęba, co oznacza jednocześnie utratę zęba. W ten sposób 
uzasadniono podstawowe założenie konstrukcji mostów protetycznych. Most musi być 
zaprojektowany w taki sposób, aby w możliwie najwyższym stopniu uniknąć wszystkich 
obciążeń działających poziomo na filar mostu należy również wyeliminować nadmierne 
obciążenia osiowe na zęby filarowe. 
Na obciążenie mostu wpływają: 

- długość i pozostałe wymiary przęsła mostu, 
- położenie (nachylenie) zębów filarowych, 
- przebieg przęsła mostu. 

3. BUDOWA L U K Ó W I ROZMIESZCZENIE ZĘBÓW W ŁUKACH ZĘBOWYCH 

Dla objaśnienia budowy i kształtu łuków zębowych można posłużyć się pewnymi liniami 
i figurami geometrycznymi. Pozwalają one określić kształt łuków oraz odnaleźć pierwotne 
położenie zębów w bezzębnej żuchwie lub szczęce. Większość tych linii i figur 
skonstruowano do opisu dolnego łuku zębowego. Jeżeli jednak dolny łuk zębowy zostanie 
dokładnie opisany i za pomocą linii pomocniczych można będzie odnaleźć w sposób 
jednoznaczny pierwotne położenie zębów, to na tej podstawie można również ustalić łuk 
zębów szczęki. Ponieważ zęby, dzięki wzorowi zwarcia, mają tylko jedno jednoznacznie 
określone położenie wzajemne, to po złożeniu razem obu łuków zębowych zęby 
antagonistyczne będą miały stabilne zaguzkowanie. Żuchwa będzie znajdowała się wówczas 
w centralnym położeniu w stosunku do szczęki. 

Rys .2. Opis geometrii łuków zębowych: a) Szczęka opisana elipsą b) Żuchwa opisana 
parabolą 
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Zęby ułożone są w taki sposób, że w szczęce ich krawędzie przedsionkowe tworzą połowę 
elipsy, natomiast w żuchwie - parabolę (rys.2). Geometrie żuchwy i szczęki dolnej można 
sparametryzować opisując jej kształty liniami geometrycznymi w pewnych granicach 
wymiarów. Krótka oś elipsy wynosi 57-62 mm, zaś połowa długiej osi 50-55 mm. 
Odległość guzków policzkowych dośrodkowych w żuchwie wynosi 55-60 mm, podczas gdy 
odległość od punktu siecznego dolnego do poprzednio podanej linii wynosi 48-52 mm. 

Szczegółowe badania poszczególnych łuków zębowych wykazały, że nie można uzyskać 
matematycznie dokładnie ani połowy elipsy ani paraboli. Wynika z tego, że łuki zębowe 
szczęki i żuchwy nie ma ją nigdy jednakowego kształtu, co za tym idzie nie można 
sparametryzować ani opisać dokładnie liniami geometrycznym przebiegu mostu oraz jego 
kształtu. Aby można było wykonać obliczenia dla każdego przypadku geometrycznego, 
postanowiono skanować skanerem 2D modele gipsowe z przygotowanymi (oszlifowanymi) 
zębami filarowymi. Na podstawie skanów (zdjęć) wykorzystując program Digxy odczytano 
współrzędne charakterystycznych punktów i na ich podstawie odwzorowano względem 
lokalnego układu współrzędnych przebieg geometrii mostu. 

4. WYTRZYMAŁOŚĆ M O S T Ó W 

Wygięcie się przęsła (belki), które opiera się na dwóch filarach, zależne jest w głównej 
mierze od kształtu jego przekroju poprzecznego, odległości między filarami i materiału 
przęsła. 

Ugięcie przęsła mostu może prowadzić do znacznego obciążenia filarów mostu i dlatego 
należy przeanalizować zależność strzałki ugięcia przęsła mostu od jego przekroju 
poprzecznego i długości. Wadą długich przęseł mostu jest również to, że są mniej sztywne, 
a więc mogą się bardziej odkształcać. Wielkość wygięcia belki zginanej o stałym przekroju 
poprzecznym zależy od je j długości w potędze trzeciej. Podobna zależność występuje 
pomiędzy wymiarami przekroju poprzecznego belki a je j ugięciem, które oparte jest na 
dwóch filarach. Wartość ugięcia belki wzrasta ośmiokrotnie (rośnie do trzeciej potęgi), jeśli 
przy takiej samej długości przęsła, wysokość przekroju poprzecznego zmniejszy się 
o połowę. 

W rzeczywistych konstrukcjach przekrój poprzeczny przęsła mostu przypomina przekrój 
sercowy. Z konstrukcyjnego punktu widzenia można go porównać przekrojem w kształcie 
litery T, który często stosowany jest w budownictwie drogowym. Biorąc pod uwagę wysoką 
jakość materiałów stosowanych w protetyce mostów można założyć, że przęsło mostu 
o wysokości co najmniej 3 mm ma wystarczającą wytrzymałość na zginanie. W mostach 
o wielu przęsłach aby uzyskać wystarczającą sztywność, powinno się wykonać przęsła 
o wysokości przekroju około 5 mm, mierząc od strony żującej do szyjki. Jeżeli most ma za 
małe wymiary i wygina się, to pod wpływem nie osiowych obciążeń przęsła mostu dochodzi 
do przechylania się zębów filarowych i następnie bardzo często w końcowych efekcie do ich 
utraty. Oznacza to skrajnie nieprawidłowe obciążenie filarów mostu. Uginanie się przęsła 
mostu wynikające z zbyt dużej odległości pomiędzy filarami lub zbyt małych, wymiarów 
przęsła mostu może prowadzić do przeciążenia poszczególnych filarów w wyniku 
przyjmowania przez nie zbyt dużej siły żucia w efekcie przechylania się filarów. 

5. OBLICZENIA NUMERYCZNE 

Przykładowo do obliczeń wybrano model z jednym brakiem między zębowym siekacza 
(dwójka) odcinku lewym szczęki. Za zęby filarowe służą zęby: siekacz (jedynka) i kieł 



(trójka), zaś uzupełniany brak między zębowy to również siekacz (dwójka). Na niebiesko 
zaznaczone są filary mostu, które zostały wcześniej przygotowane (oszlifowane) pod 
elementy mocujące most (korony). 

Poniższy rysunek przedstawia skan modelu gipsowego zamocowanego w płycie Zeisera 
wykonany skanerem 2D, który został wykorzystany w programie Dixy do określenia 
współrzędnych charakterystycznych punktów i odtworzenia przebiegu mostu. 
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Rys.3. Zdjęcie wycisku gipsowego przygotowanego do założenia mostu 

Konstrukcja mostu została wykonywana techniką odlewania ciśnieniowego w odlewarce 
odśrodkowej, zaś za materiał do je j budowy posłużył stop Supranium firmy Austenal. 
Jego skład to: 

Ni 61 % , Cr 21.5%, Mo 9%, Nb 4%, Co 2%, Fe 1.5% 
w śladowych ilościach Si i Mn. 

• Właściwości mechaniczne stopu: 
gęstość 8.4 g/cm3 

twardość Vickersa HV10= 200 
umowna granica plastyczności R ^ u = 310 MPa 
wytrzymałość na rozciąganie Rm = 520 MPa 
wydłużenie A5 = 35% 
moduł Younga 2,2*105 MPa 
liczba Poissona = 0,29 

Do obliczeń przyjęto obciążenie w postaci trzech sił skupionych 150, 250,150[N] kolejno 
umieszczonych w równomiernych odstępach na długości przęsła obciążających konstrukcje 
zgodnie z kierunkiem siły żucia(oś z). Przekrój belki do obliczeń numerycznych przyjęto 
w kształcie teownika zaś rozmiary zostały przedstawione na Rys.4. 

1 

T 

l . t 

Rys.4. Przekrój teowy wykorzystany do budowy przęsła mostu 
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Dane do obliczeń wytrzymałościowych: 
Pole przekroju belki A = 6.75 [mm2] 
Wysokość przekroju h = 3 [mm] 
Szerokość przekroju a = 3 [mm] 
Moment bezwładności względem osi równoległej do podstawy Jzc~~ 4.635 [mm ] 
Moment bezwładności względem osi równoległej do wysokości Jyi:= 8.437 [mm4] 

6. WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH 

Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla mostu zbudowanego z jednego przęsła zaś 
wyniki przedstawiono w postaci rozkładów naprężeń oraz siatek przemieszczeń na 
poniższych rysunkach. 

Rys.5. Rozkłady naprężeń: a) w kierunku osi x, b) naprężenia zredukowane [MPa] 

Rys.6. Przemieszczenia w kierunku osi z [mm] 
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Rys.7. Schemat odkształcenia przęsła Rys.8.Przemieszczenia 
zredukowane [mm] 

Przekrój belki pokazany na rysunkach jest przekrojem zastępczym o parametrach 
obliczeniowych podanych wcześniej. 

7. WNIOSKI 

W pracy opracowano metodę obliczeń wytrzymałościowych mostów stomatologicznych 
przy pomocy programu Digxy w celu opisu geometrii mostu z wykorzystaniem skanowanych 
modeli gipsowych oraz metody elementów skończonych w celu określenia odkształceń 
i wytężenia badanego mostu. 

Przykładowe obliczenia wykonano dla mostu jednoprzęsłowego obciążonego trzema 
siłami na prześle. Dalsze badania będą dotyczyć mostów wielopodporowych o różnych 
kształtach przekroju poprzecznego wykonanych z różnych materiałów. 
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STRENGTH OF DENTURES BRIDGES 

Summary. This paper describes numerical analysis of stress and strains in 
dentures bridges for various supports and load conditions. The obtained 
computation results allow to observe bend and strains in material of dental 
bridges, evaluated reaction forces allow to estimate loads of pillar teeth. The 
analysis was performed in commercial program ANSYS, with the use of special 
prepared batch file in order to ease the parametrical analysis for different 
boundary, loads conditions and geometrical dimension of bridges (cross-section 
and span of dentures bridges length). 


