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ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA W POŁĄCZENIU  

ŁĄCZNIK-KORONA DLA KORONY ZĘBA Z NAWISEM 
 

 

Streszczenie: W implantologii stomatologicznej często zdarza się, że 

indywidualny przypadek pacjenta wykracza poza przyjęte, sprawdzone metody 

leczenia implantacyjnego. Z taką sytuacją spotykamy się, gdy pojawia się 

konieczność zastosowania korony zęba z większym nawisem niż jest to 

powszechnie stosowane. Zbyt duży nawis prowadzi do wykruszania się kleju  

i odpadnięcia korony od łącznika. Analiza stanu naprężenia przy sile 100N, 200N 

i 500N w połączeniu łącznik-korona z nawisem ma na celu sprawdzenie wielkości 

naprężeń i porównanie ich z maksymalnymi wartościami dopuszczalnymi. 

 

 

Słowa kluczowe: analiza stanu naprężenia, połączenie łącznik-korona, nawis, implant 

stomatologiczny 

 

1. WSTĘP 

 

Pierwsze prace nad implantami stomatologicznymi zostały zaprezentowane już 30 lat 

temu przez Per-Ingvar’a Brånemark’a [1]. Początkowo głównym powodem podejmowania 

się leczenia implantacyjnego i badań z nim związanych była estetyka. Wraz z rozwojem nauk  

i technik oraz powstawaniem nowych metod, lekarze podjęli się próby badań aspektów 

biologicznych zachodzących w procesach wszczepiania implantu, osteointegracji oraz jego 

stabilizacji [1, 2]. Producenci natomiast rozpoczęli prace nad parametrami mechanicznymi 

oferowanych systemów. 

Najczęściej spotykane badania dotyczą wpływu kształtu samej śruby na proces zrastania 

się implantu z kością lub wytrzymałością różnych typów połączenia implantu z łącznikiem. 

Brak jednak efektywnych badań nad górną częścią konstrukcji – połączenia łącznika 

z koroną zęba – w szczególności dla niestandardowych przypadków leczenia 

implantacyjnego. Bardzo częstym przykładem wykraczania poza przyjęte metody jest 

konieczność zastosowania średnicy implantu znacznie mniejszej niż jest to zalecane lub 

potrzeba użycia korony zęba z nawisem większym niż powszechnie stosowane. 

W konsekwencji taki zabieg prowadzi do wykruszania się kleju stomatologicznego 

i odpadnięcia korony z łącznika implantu.  

Analiza stanu naprężenia w połączeniu łącznik-korona ma na celu wstępne sprawdzenie 

wielkości generowanych naprężeń dla korony z nawisem połączonej przy pomocy kleju 

stomatologicznego. W efekcie umożliwi to określenie zasadności stosowania tego typu 

rozwiązania przy niestandardowej odbudowie zgryzu.  
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2. MATERIAŁY I METODY 

 

2.1. Własności materiałowe 

 

Materiałami stosowanymi najczęściej na konstrukcję implantu są tytan i stop kobaltowo-

chromowy, które charakteryzują się wysoką biokompatybilnością oraz odpornością na 

korozję. W badaniach użyto tytanu jako materiału na śrubę implantu, stopu kobaltowo-

chromowego na łącznik oraz wkręt mocujący implant z łącznikiem. Ponadto zastosowano 

porcelanową koronę zęba oraz powszechnie stosowany klej stomatologiczny – RelyX. 

 Własności materiałowe poszczególnych materiałów użytych w pracy zawarto w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Własności materiałów użytych do analizy [3, 4] 

Materiał 

 

Moduł Younga, 

GPa 

Współczynnik 

Poissona 

Tytan Ti-6Al-4V 110 0,32 

Stop kobaltowo-chromowy 220 0,30 

Porcelana stomatologiczna 61,2 0,19 

Klej RelyX 3,9 0,35 

 

2.2. Metodyka 

 

  Analizę przeprowadzono przy zastosowaniu Metody Elementów Skończonych (MES). 

Do tego celu przygotowano uproszczone modele implantu stomatologicznego wraz 

z łącznikiem  

i koroną zęba połączonego klejem stomatologicznym (rys. 1). Modele wykonano przy użyciu 

programu Autodesk Inventor Professional.  

 Model śruby implantu stanowi uproszczone odwzorowanie rzeczywistego implantu  

o średnicy ø6mm i długości 16mm. Wymiary modelu korony zęba zostały określone na 

podstawie zdjęć tomograficznych pacjenta, a zamodelowany nawis jednostronny korony nie 

przekracza 3mm. 

 

 
Rys. 1. Uproszczone modele: A – implantu, B – łącznika, C – śruby mocującej implant z łącznikiem, D – 

kleju stomatologicznego, E – korony zęba z nawisem 

 

 Analizę MES przeprowadzono w programie FEMAP przy wykorzystaniu modułu 

obliczeniowego NX Nastran, w którym również przeprowadzono podział poszczególnych 

elementów konstrukcji na elementy skończone, co przedstawiono na rys. 2.  
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               A          B     C            D           E 
Rys. 2. Modele z siatką elementów skończonych: A – implantu, B – łącznika, C – śruby mocującej implant  

z łącznikiem, D – kleju stomatologicznego, E – korony zęba z nawisem 

 

 Model utwierdzono wzdłuż powierzchni śruby implantu i odebrano mu wszystkie stopnie 

swobody imitując jego osadzenie w kości. Zadano obciążenie równe 100N, 200N i 500N, 

które stanowią odpowiednio: najczęściej przytaczaną w literaturze siłę referencyjną 

stosowaną do celów porównawczych, średnią siłę gryzienia pokarmu oraz maksymalną siłę 

zgryzu osoby posiadającej parafunkcję zgryzu [5]. Obciążenie zadano prostopadle do granicy 

powierzchni nawisu korony zęba. Dla porównania wykonano również model korony bez 

nawisu, do której przyłożono siłę prostopadle do powierzchni korony. 

 

3. ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA 

 

 Na rysunku 3 pokazano przykładowy wynik analizy naprężeniowej dla korony z nawisem 

jednostronnym (z lewej) oraz wynik analizy naprężeniowej przedstawionej na przekroju całej 

górnej części konstrukcji implantu z koroną zęba bez nawisu (z prawej).  

 

                
Rys. 3. Naprężenia zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa: dla korony z nawisem jednostronnym  

(z lewej) oraz dla korony bez nawisu (z prawej) 

 

 

4. WYNIKI I PODSUMOWANIE 

 

 Metoda Elementów Skończonych umożliwia analizę złożonych kształtów układów  

z uwzględnieniem niejednorodnych własności mechanicznych, dzięki czemu jest popularnym 

narzędziem w analizach wytrzymałościowych w implantologii stomatologicznej [6]. 
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Tabela 2. Wyniki analizy 

Siła 

 

Wartości maksymalne naprężenia według hipotezy Huber-Mises’a 

Korona z nawisem jednostronnym Korona bez nawisu 

100N 120 MPa  14 MPa 

200N 241 MPa  27 MPa 

500N 600 MPa  68 MPa 

 

 Dla korony bez nawisu największe naprężenia odnotowano w górnej części połączenia  

w styku kleju z łącznikiem. Natomiast dla korony z nawisem w połączeniu łącznika  

z implantem. Wyniki analizy podano w tab. 2. Występujące naprężenia przy sile 100N 

i 200N nie stwarzają zagrożenia wyłamania się korony zęba. Jednak siła 500N może 

negatywnie wpływać na stabilność konstrukcji połączenia klejonego. 
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THE STRESS ANALYSIS IN THE ABUTMENT – CROWN 

CONNECTION FOR THE CROWN WITH THE OVERHANG 

  

 

Abstract: An individual patient's case very often exceed beyond the accepted 

treatments for implantation in implant dentistry. It may be caused by the need of 

using the crown with the larger overhang than it is commonly used. This overhang 

leads to chipping glue and fall off the crown. The aim of stress analysis at forces 

of 100N, 200N and 500N in abutment-crown connection is to check the value of 

the stress and its influence on the strength of the implant. 

 

 

 

 

 

 


