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OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW
REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ
KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY
Streszczenie. W pracy przedstawione zostaną wyniki symulacji numerycznych
przypadków prawidłowego zwarcia korony zęba bocznego odbudowanego
kompozytowymi wkładami pośrednimi typu inlay/onlay. Rezultat obliczeń
każdorazowo odnoszono do wyników zęba zdrowego. Dodatkowo porównywano
różne warianty preparacji ubytku w obrębie jednej grupy (rodzaju) wypełnienia.
Uwadze podlegały różne głębokości oraz szerokości ubytków. Rozpatrzono
również wpływ promieni zaokrągleń na wytężenie rekonstruowanej korony

1. WSTĘP
Ponieważ zabiegi zmierzające do przygotowania ubytku pod wypełnienie w dużej mierze
zależą od anatomicznego kształtu opracowywanego ubytku, dlatego wiele z nich w istocie
wynika z doświadczenia stomatologa. Z uwagi na trudności w określeniu średnich wartości
takich parametrów jak promień zaokrąglenia ubytku czy kąt fazowania, wynikające np.
z poprawki Blacka, dlatego autorka zdecydowała się na dokonanie uproszczeń. Rezygnując
z niektórych parametrów przygotowania ubytku przyjęto uogólnione wytyczne formowania
geometrii wypełnienia kompozytowego.
W sumie do analizy numerycznej zbudowano 14 modeli geometrycznych różnych
rodzajów preparacji ubytków korony zębów bocznych. Przyjęto następujące warunki
brzegowe: utwierdzenie na poziomie szyjki anatomicznej zęba oraz średnie obciążenie
zgryzowe o wartości 100 [N], Właściwości materiałowe tkanek zęba wykorzystane w trakcie
symulacji numerycznych zdefiniowano według tabeli 1. Natomiast dla materiału
wypełniającego Coltene 8 Synergy K dla wypełnień pośrednich typu inlay/onlay - przyjęto:
E=10 [GPa], v=0.33 [1]. Wszystkie stałe materiałowe zdefiniowano jak dla materiałów
sprężystych, izotropowych. Komplet zadań numerycznych przygotowanych do obliczeń
numerycznych prezentuje tabela 2.
Tabela 1. Właściwości twardych tkanek zęba (Craig R.G., Peyton F.A., 1958) [2]
Współczynnik
Poissona
Materiał
Moduł Young'a
E/MPaJ
0.33
84 100
Szkliwo
0.31
Zębina
18 600
0.45
Miazga
2.06
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Tabela 2. Zestawienie analizowanych zadań
Schemat wypełnienia
Wypełnienie typu inlay płytki:
• odległość dna wkładu od
szczytu guzka 3.0 [mm],
• odległość dna wkładu od
bruzdy 1.6 [mm],
• odległość dna ubytku
od
brzegu 3.0, 2.5, 2.0, 1.5 [mm]
Wypełnienie typu inlay głęboki:
• odległość dna ubytku
od
brzegu 3.0, 2.5, 2.0, 1.5 [mm]

Wypełnienie typu onlay bez
schodka:
* odległość dna wkładu od
szczytu guzka 3.0 [mm]
* odległość dna wkładu od
bruzdy 1.6 [mm]
* odległość
dna ubytku od
brzegu 3.0 oraz 1 5 [mm]
* odległość
od
guzka
do
schodka 1.5 [mm]
Wypełnienie typu
onlay
ze
schodkiem (schouldcr):
* odległość dna wkładu od
szczytu guzka 3.0 [mm]
* odległość dna wkładu od
bruzdy 1.6 [mm]
* odległość dna ubytku
od
brzegu 3.0 - 1.5 [mm] oraz
1 . 5 - 0 . 7 5 [mm]
* wysokość
od
guzka
do
poziomu schodka 1.5 [mm]
2. W Y N I K I
NUMERYCZNEJ
SYMULACJI
K O M P O Z Y T O W Y C H TYPU INLAY

KOMPUTEROWEJ

WYPEŁNIEŃ

Po analizach numerycznych koron zębów bocznych rekonstruowanych pośrednimi
wkładami kompozytowymi otrzymano wyniki w postaci pól rozkładów charakterystyk
wytrzymałościowych. Poniżej kolejno zostaną przytoczone rezultaty analiz poszczególnych
rodzajów wypełnień.
Rysunek I prezentuje zmianę rozkładu wytężenia korony zęba bocznego odbudowanego
wypełnieniem typu inlay płytki, zależną od szerokości ubytku. Cechą charakterystyczną dla
tego typu rekonstrukcji okazał się spadek wytężenia korony zraz ze zmniejszaniem się
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samego ubytku. Im mniejsze zniszczenie korony tym mniejsze wartości maksymalnego
naprężenia zredukowanego. Procentowa zmiana tej charakterystyki pomiędzy najszerszym i
najwęższym wypełnieniem osiąga wartość 57 [%]. Inną cechą ujawniającą się po
przeprowadzonych analizach jest widoczna koncentracja naprężeń na granicy materiałów
pomiędzy tkankami twardymi zęba a wypełnieniem, pomimo iż unikano obciążenia na
granicy faz. Natomiast analizując wypełnienie typu inlay płytki z punktu widzenia
odpowiedzi układu na wymuszenie i porównując sam rozkład pól wytężenia korony
odbudowanej ze zdrową, zauważa się podobieństwo obszarów wytężonych w przypadku
wypełnienia najwęższego ubytku.
Podobnie przedstawia się kwestia zmiany odkształcenia korony z ubytkiem typu inlay.
Wraz ze wzrostem obszaru zniszczenia korony maleje intensywność odkształceń (e int ) oraz
odkształcenie główne (ei). Różnice te pomiędzy najszerszym oraz najwęższym wypełnieniem
wynoszą odpowiednio 87 [%] dla intensywności odkształcenia oraz aż 91[%] dla
odkształcenia głównego, rys.2.

R y s . l . Rozkład naprężeń zredukowanych o h * h [MPa] dla wypełnienia typu inlay płytki;
odległość dna ubytku od brzegu korony odpowiednio:
a) 1.5 [mm], b) 2.0 [mm], c) 2.5 [mm], d) 3.0 [mm]

Optymalizacja wytrzymałościowa zębów rekonstruowanych.

128

Odległość dna ubytku od brzegu korony [mm]
Rys.2. Maksymalne wartości odkształcenia głównego (sj) oraz intensywności odkształceń
dla korony zęba bocznego zrekonstruowanego pośrednim wypełnieniem kompozytowym
typu inlay płytki

(Si,,,)

Rysunek 3 prezentuje wpływ szerokości ubytku odbudowanego wypełnieniem typu inlay
głęboki na zmianę rozkładu wytężenia korony zęba bocznego. Również dla tego typu
rekonstrukcji okazał się, podobnie jak w przypadku wypełnienia typu inlay płytki, spadek
wytężenia korony zraz ze zmniejszaniem się samego ubytku. Procentowy spadek pomiędzy
najszerszym i najwęższym wypełnieniem osiąga wartość 40 [%]. Dodatkowo należy
podkreślić widoczną koncentrację naprężeń na granicy materiałów pomiędzy tkankami
twardymi zęba a wypełnieniem, pomimo iż unikano obciążenia na granicy faz. Natomiast
odkształcenie główne oraz intensywność odkształceń pozostają w przypadku korony
rekonstruowanej wypełnieniem typu inlay głęboki na tym samym poziomie. Można zatem
wysunąć wniosek, że w przypadku bardzo rozległych uszkodzeń korony, obejmujących ponad
50 [%] jej obszaru, odkształcalność materiału odbudowującego nie będzie podlegała istotnym
zmianom.

.021531
4.116
8.21
12.304
16.398
20.492
24.586
2 8 . 68
32.774
3 6.8 68

R y s . 3 . Rozkład naprężeń zredukowanych

C T H - M - H [MPa] dla wypełnienia typu inlay płytki;
odległość dna ubytku od brzegu korony odpowiednio:
a) 1.5 [mm], b) 2.0 [mm], c) 2.5 [mm], d) 3.0 [mm]
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Analizując wyniki w grupie wypełnień pośrednich typu onlay można zauważyć znamienne
różnice w wytężeniu koron, porównując zarówno ubytek szeroki z wąskim, jak również
oceniając wpływ ostrych krawędzi na odpowiedź układu. Przede wszystkim ponownie
większa wartość wytężenia korony skojarzona jest z szerszym ubytkiem, a różnica
procentowa wynosi 21 [%] na korzyść mniejszego ubytku (rys.4). Obszar koncentracji
naprężeń występuje na granicy faz. Natomiast wraz ze wzrostem obszaru zniszczenia korony
rośnie intensywność odkształceń (eint) o 52 [%] oraz odkształcenie główne (eO o 29 [%].

R y s . 4 . Rozkład naprężeń zredukowanych

CTH-M-H [MPa] dla korony z wypełnieniem typu
onlay: a) szeroki, b) wąski

Poddając analizie wpływ promienia zaokrągleń na wytrzymałość korony można zauważyć
wzrost wartości O H - M - H odpowiednio dla onlay'a szerokiego o 37 [%] oraz onlay'a wąskiego o
25 [%]. Różnica pomiędzy ubytkiem szerokim i wąskim o ostrych krawędziach wynosi 33
[%], a spodziewanym miejscem koncentracji naprężeń okazały się nie zaokrąglone krawędzie
ubytków (rys.5). Najbardziej wyraźna różnica w rozkładzie naprężeń związana z
zaokrągleniami ostrych krawędzi, wynosząca prawie 52 [%] zauważalna jest w kompozycie w
przypadku onlay'a wąskiego (rys.6).

Rys.5. Rozkład naprężeń zredukowanych C J H - M - H [MPa] dla korony z wypełnieniem typu
onlay bez zaokrągleń: a) szeroki, b) wąski

R y s . 6 . Rozkład naprężeń zredukowanych

CTH-M-H [MPa] w wypełnieniu typu onlay wąski:
a) z zaokrągleniami, b) bez zaokrągleń
Ostatnią analizowaną grupą pośrednich wypełnień kompozytowych były przypadki typu
onlay ze schodkiem. Wybrane rezultaty symulacji numerycznych dwóch różnych rozmiarów
ubytków prezentuje rys.7.
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Rozkład naprężeń zredukowanych CJH-M-H [MPa] dla korony z wypełnieniem typu
onlay ze schodkiem: a) wąski, b) szeroki

Porównując efekt obliczeń numerycznych w grupie wypełnień kompozytowych typu onlay
ze schodkiem zauważa się wzrost wartości maksymalnych CTH-M-H O 14 [%] związany ze
wzrostem obszaru ubytku. Podobnie o 30 [%] wzrasta 8jnl. Natomiast porównując wyniki w
grupach onlay bez schodka i ze schodkiem nasuwa się wniosek, iż dodatkowe wzmocnienie
implantacji wkładu w formie schodka z zachowanych tkanek twardych zęba, wpływa
korzystnie na wytężenie pomimo większego obszaru zniszczenia korony.

4. P O D S U M O W A N I E
Odbudowa koron zębów bocznych wymaga nie tylko prawidłowej odbudowy kształtu
anatomicznego korony, czy zachowania właściwych kontaktów zgryzowch, lecz przede
wszystkim utrzymaniu wysokiej wytrzymałości wypełnienia ubytku na działanie sil
okuzyjnych. Dlatego celem pracy było stworzenie trójwymiarowego modelu korony zęba
bocznego z wielowariantowymi uszkodzeniami. Na podstawie modelowania interaktywnego,
w efekcie numerycznych symulacji wytrzymałościowych otrzymano wyniki będące
wskazaniem wybranych parametrów preparacji ubytków jako racjonalnych.
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THE STRENGTH OPTIMALIZATION OF TEETH CROWN
RECONSTRUCTIONS BY MEANS OF INDIRECT COMPOSITE
FILLINGS METHODS OF INLAY / ONLAY TYPE
Summary. The work concerns the analyses of strength problems of teeth crowns
reconstructions by means of indirect methods used in temporary conservative
dentistry. The effect of analyses was compare to the results of the health teeth,
each time. The influences of cavity preparation parameters on the effort of cured
teeth crowns, with regards to the changes of the strain and stress fields, has been
presented.

