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1. WSTĘP 
 
W artykuleprzedstawiono wyniki analizy metodą elementów skończonych modelu żuchwy 
wraz z wszczepionym implantem stomatologicznym. Przeprowadzona analiza miała na celu 
zbadanie interakcji pomiędzy tkanką kostną żuchwy a wszczepem śródkostnym implantu 
poprzez określenie rozkładu naprężeń w żuchwie i implancie, odkształceń oraz przemieszczeń 
występujących w obu elementach przy ich funkcjonalnym obciążaniu. W badaniach 
uwzględniono różne sposoby zamodelowania tkanki kostnej, określono wpływ występowania 
osteoporozy w rejonie kości żuchwy na pracę implantu oraz zbadano różnice w 
funkcjonowaniu zespołu żuchwa – implant, wynikające z zastosowania różnych materiałów 
przy produkcji jednego z komponentów implantu. 
 
2. PROCES MODELOWANIA SYSTEMU IMPLANTACYJNEGO 
 
2.1. Model implantu stomatologicznego. 
 
Model implantu stworzony został w oparciu o system implantacyjny IMZ Original 4.0  
w oprogramowaniu SolidWorks 2013. Aby uprościć analizę wprowadzono uproszczenia 
polegające głównie na pominięciu nagwintowań poszczególnych komponentów. Takie 
uproszczenie może spowodować wystąpienie koncentracji naprężeń na skutek innego 
przenoszenia naprężenia przez części implantu oraz zmiany pola powierzchni przylegania 
komponentów pomiędzy sobą. 
 
2.2.  Złożenie żuchwa – implant. Modyfikacje bryły żuchwy.  

W modelu żuchwy stworzonym z chmury punktów należało wykonać niezbędne modyfikacje, 
pozwalające na połączenie z modelem implantu oraz na przeprowadzenie analizy w sposób 
poprawny, m.in. zamodelowanie łoża kostnego, uproszczonych stawów skroniowo – 
żuchwowych, wypełnienie otworów przelotowych implantu dopasowaną bryłą oraz 
wyodrębnienie z żuchwy części reprezentującej strukturę trabekularną. Wszelkie operacje 
modyfikacji żuchwy wykonano w programie ANSYS Workbench 12.1. Operacji złożenia 
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modelu kości żuchwy oraz implantu dokonano poprzez użycie odpowiednich wiązań 
pomiędzy krawędziami elementów w programie SolidWorks 2013. 

3. ANALIZA MES  
 
3.1. Przygotowanie analizy MES 

W badaniach przedstawiono wyniki dla modeli, w których kość żuchwy zamodelowano jako 
materiał ortotropowy homogeniczny, a także z wyodrębnioną strukturą trabekularną i korową 
dla kości zdrowej oraz przy założeniu występowania osteoporozy. Modele różniły się także 
rodzajem materiału jednego z elementów implantu (łącznik: tytan oraz polioksymetylen). 
Należało także odpowiednio zmodyfikować siatkę elementów skończonych, aby poprawić jej 
parametry, usuwając elementy silnie zdegenerowane. Model obciążono siłami pochodzącymi 
od głównych mięśni żwaczowychw przypadku nagryzania na zęby boczne w miejscach 
występowania fizjologicznych przyczepów mięśni(m. skroniowy: włókna przednie i tylne, m. 
żwaczowy: włókna głębokie i powierzchniowe, m. skrzydłowy przyśrodkowy, m. skrzydłowy 
boczny). Uwzględniono przy tym asymetrię w wartościach występującą na skutek 
wszczepienia implantu. Model utwierdzono na powierzchniach kości skroniowej w stawach 
skroniowo – żuchwowych oraz na powierzchni korony implantu. 

3.2. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono znaczny wpływ stanu kości żuchwy 
(kość zdrowa i osteoporotyczna) na stabilne zamocowanie implantu poprzez 
porównaniewartości intensywności odkształcenia w strukturze trabekularnej. Zamodelowanie 
struktury kostnej jako bryły homogenicznej przyniosło niemiarodajne wyniki. Zauważono, że 
zastosowanie łącznika wykonanego z polioksymetylenu skutkuje przeniesieniem naprężeń na 
filar protetyczny, a także wzrostem maksymalnych wartości naprężenia zredukowanego 
nawet o 61%. Przemieszczenia występujące w implancie są niewielkie (max. 0,0013 mm 
względem osi Y). W przypadku przemieszczeń względem osi Z widać wyraźny wzrost ich 
wartości dla analogicznych modeli z łącznikiem z tworzywa sztucznego niż dla modeli z 
łącznikiem tytanowym (wzrost o ok. 70%).Wyniki porównano z dostępnymi danymi 
literaturowymi, co potwierdziło fizjologiczny charakter zadanego obciążenia oraz poprawność 
przeprowadzonej analizy 
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