
 

 

 
Agnieszka MATERAC, Adam NIESŁONY, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji 
Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, Opole 

 
 
 

ANALIZA PORÓWNAWCZA METODY KLEJENIA ORAZ 
PRZYKRĘCANIA KORONY ZĘBA DO ŁĄCZNIKA IMPLANTU 

STOMATOLOGICZNEGO 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADHESIVE METHOD AND TOOTH 
CROWN SCREWING TO THE ABUTMENT OF DENTAL IMPLANT  

 
Słowa kluczowe: cement, klejenie, przykręcanie korony, łącznik, implant 
stomatologiczny 
 
1. WSTĘP 

 
 Wyróżnia się dwa rodzaje połączenia korony zęba do konstrukcji implantu 
stomatologicznego, które spotyka się w implantologii stomatologicznej: przykręcanie oraz 
klejenie zwane również cementowaniem. Metody te różnią się od siebie: wykorzystywanymi 
materiałami do tego celu, kształtem elementów łączonych, metodyką, ale także efektem 
końcowym i estetycznym oraz wytrzymałością połączenia [1]. 
 Każdy sposób połączenia posiada swoje wady i zalety. Połączenie śrubowe charakteryzuje 
się zazwyczaj mniejszym wydatkiem pieniężnym dla pacjenta, a zarazem jest bardziej 
wytrzymałe na siły okluzyjne występujące w jamie ustnej pacjenta. Niestety efekt końcowy nie 
należy do najbardziej estetycznych, a w razie problemów związanych z barwą czy wielkością 
korony zęba, zalakowane połączenie utrudnia usunięcie korony i ponowne jej założenie [1]. Ze 
względu na estetykę metody najczęściej stosuje się ją na górne tylne zęby.  
 Klejenie natomiast jest metodą droższą, ale zapewnia znacznie korzystniejszy efekt 
estetyczny. Klej ułatwia dostęp do korony w razie konieczności jej usunięcia, jednak 
wytrzymałość połączenia nie jest tak wysoka jak w przypadku poprzedniej metody [1]. 
 W pracy przedstawiono analizę wytrzymałości omawianych połączeń korony zęba do 
łącznika implantu. Celem jest porównanie tych dwóch połączeń. Do analizy zastosowano 
Metodę Elementów Skończonych, typowe kształty połączenia oraz prostą koronę. 
 
 
2. ANALIZA PORÓWNAWCZA 

 
 Do badań symulacyjnych zamodelowano dwa rodzaje połączeń: klejone oraz przykręcane. 
  

Tabela 1. Własności materiałów użytych do analizy [2-3] 
Materiał (zastosowanie) Moduł Yunga  [GPa] Współczynnik  Poissona 

Tytan Ti-6Al-4V (implant) 110 0,32 
Stop kobaltowo-chromowy (łącznik, śruby mocujące) 220 0,30 
Porcelana stomatologiczna (korona zęba) 61,2 0,19 
Klej RelyX (połączenie) 3,9 0,35 

 Tab. 1 zawiera zestawienie własności materiałów wykorzystanych w analizie oraz elementy 
konstrukcji implantu, którym zostały przypisane. Modele poddano działaniu sił wynoszących 
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100N (średnia siła najczęściej przytaczana w literaturze działająca na implant stomatologiczny) 
oraz 500N (stanowi siłę wytwarzaną przez osoby z parafunkcją zgryzu) [4]. 
 Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe wyniki analizy MES: 
 

 
Rys. 1. Naprężenia zredukowane von Missesa dla połączenia śrubowego korony zęba z łącznikiem 

 
 

3. WYNIKI 
 
 Analiza porównawcza dwóch typów połączeń wykorzystywanych do osadzenia korony 
zęba na łączniku implantu stomatologicznego pozwoliła określić maksymalne naprężenia 
występujące w połączeniu. Wielkości uzyskane w obu przypadkach dla korony bez nawisu nie 
różnią się od siebie znacznie. 
 Maksymalne naprężenia w obu metodach połączenia występują przy połączeniu implantu z 
łącznikiem. Wynika to z kształtu łącznika stosowanego przez firmę Camlog, który został użyty 
także do badań. Wartości naprężeń maksymalnych dla klejenia to 14MPa i 68MPa dla 
obciążenia równego 100N i 500N. Dla przykręcania korony wynosiły odpowiednio 15MPa 
oraz 73MPa. 

 
 

LITERATURA 
 

[1] CAMLOG: Zbiór przypadków klinicznych. Zeszyt 1: Implantacje z wykorzystaniem 
systemów CAMLOG® 

[2] Marzec-Gawron M., Michalska S., Dejak B.: Properties of contemporary resin cements 
and their adhesion to enamel and dentin. Protetyka Stomatologiczna, 3, 2012, s.173-180 

[3] Kayabasi O., Yüzbasioglu E., Erzincali F., Static, dynamic and fatigue behaviors of dental 
implant using finite element method. Advances in Engineering Software, 37, 2006, s.649-
658 

[4] Idzior-Haufa M., Hędzelek W., Rzątowski Sz., Gajdus P., Rychlik M.: Ocena wybranych 
właściwości mechanicznych połączenia kładkowego wspartego na dwóch implantach – 
badania wstępne. Protetyka Stomatologiczna, Vol. 6, 2013, s.441-449 


