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STRESZCZENIE 

Wkłady koronowo-korzeniowe wykonywane są w zębach leczonych endodontycznie. 

Uzupełnienia te nie odpowiadają bezpośrednio za wzmocnienie tkanek zęba, stwarzają 

natomiast podbudowę pod przyszłą koronę protetyczną, zapewniając jej odpowiednią 

retencję. Pierwsze doniesienia dotyczące zaopatrywania zębów wkładami koronowo-

korzeniowymi datuje się na XVII wiek, a od XX wieku powszechnie wykorzystuje się tego 

typu uzupełnienia wykonane ze stopów metali. Od 1980 roku alternatywą stały się wkłady 

koronowo-korzeniowe z dwutlenku cyrkonu (ZrO2), a niedługo potem zastosowanie znalazł 

materiał kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym (FRC). Wymienione biomateriały 

różnią się między sobą właściwościami mechanicznymi, cechami estetycznymi oraz 

sposobem wytwarzania. 

Najczęstszym powikłaniem w leczeniu protetycznym z wykorzystaniem wkładów 

koronowo-korzeniowych jest złamanie korzenia i uszkodzenie wkładu pod wpływem 

przeciążenia. Zachowanie się układu ząb–cement–wkład koronowo-korzeniowy poddanego 

obciążeniu różni się w zależności od zastosowanego biomateriału. W celu zmniejszenia 

ryzyka wystąpienia powikłań, a tym samym zwiększenia czasu użytkowania tego typu 

rekonstrukcji ważna wydaje się szczegółowa analiza tych zjawisk.  

Cel pracy 

Celem zasadniczym pracy była próba uzyskania danych, udokumentowanych 

badaniami, odnośnie zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb–cement–wkład 

koronowo-korzeniowy oraz właściwości fizycznych biomateriałów stosowanych w ich 

wykonawstwie. W związku z tym zaplanowano cele szczegółowe: 

1. Analiza właściwości mechanicznych w układzie ząb–cement–wkład  

koronowo-korzeniowy na podstawie eksperymentalnych badań wytrzymałościowych. 

2. Ocena właściwości fizycznych wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych z różnych 

biomateriałów. 

3. Ocena makroskopowa wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych z różnych 

biomateriałów. 

4. Analiza właściwości mechanicznych zachodzących w układzie ząb–cement–wkład 

koronowo-korzeniowy na podstawie symulacyjnych badań wytrzymałościowych. 

 Materiał i metody 

W celu przeprowadzenia eksperymentalnych badań wytrzymałościowych wykonano 

78 modeli układu ząb-cement-wkład koronowo-korzeniowy. W badaniu wykorzystano zęby 

bydlęce. Wkłady koronowo-korzeniowe wykonano: ze stopu chromokobaltowego metodą 



selektywnego spiekania laserowego (SLS), z dwutlenku cyrkonu metodą komputerowo 

wspomaganego projektowania i wytwarzania (CAD/CAM), metodą bezpośrednią z 

wykorzystaniem wkładów typu FRC – Fiber Post (GC, Japonia) oraz materiału złożonego 

przeznaczonego do odbudowy zrębu Gradia Core (GC, Japonia). Wszystkie wkłady 

zacementowano z użyciem cementu o podwójnym sposobie polimeryzacji G-CEM Automix 

(GC, Japonia). Próbki osadzane były w trzymadle maszyny wytrzymałościowej pod kątem 

135o względem przyłożonej siły. Trawersa przesuwała się z prędkością 0,5 mm/min. W 

maszynie wytrzymałościowej MTS przeprowadzono statyczną próbę na ściskanie.  

Do badania mikrotwardości konieczne było wykonanie zgładów materiałowych 

wszystkich badanych struktur: wkładu ZrO2, wkładu Co-Cr, wkładu FRC, bloczka z cementu 

G-Cem (GC, Japonia), bloczka z kompozytu Gradia Core (GC, Japonia). Twardość mierzono 

przy obciążeniu 10 N (1kg). Każdą próbkę badano w pięciu określonych punktach 

pomiarowych. 

Materiał do oceny makroskopowej stanowiło po 10 wkładów koronowo-korzeniowych 

wykonanych z trzech badanych biomateriałów: dwutlenku cyrkonu, stopu 

chromokobaltowego, kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym. Przygotowane 

uzupełnienia poddano analizie wykorzystując mikroskop stereoskopowy Discovery V8 

SteREO (Zeiss, Niemcy) w powiększeniu od 10 do 80 razy. 

W badaniu symulacyjnym wykorzystano wzór obciążanego układu. W programie 

Inventor (Autodesk, USA) opracowano modele geometryczneelementów składowych. Do 

dyskretyzacji analizowanego układu wykorzystano 10 węzłowy element - Solid187. Analizę 

wykonano w programie Ansys Workbench (Ansys, USA). Dla przeprowadzenia obliczeń 

niezbędne było określenie i nadanie warunków początkowych oraz brzegowych, które z 

odpowiednią dokładnością odwzorowywały zjawiska zachodzące w układzie rzeczywistym.  

Wyniki 

Badanie wytrzymałościowe trwało do momentu zniszczenia badanego obiektu. W 

przypadku układu ząb–cement–wkład CoCr dochodziło do odcementowania wkładu, któremu 

pęknięcie korzenia zęba towarzyszyło w połowie przeprowadzonych prób. Do 

odcementowania dochodziło przy średniej wartości siły wynoszącej 386,502 N, a całkowite 

zniszczenie próbki następowało przy wartości sił w zakresie 261,129 – 1009,066 N. Tym 

samym wytrzymałość na niszczenie wyniosła średnio 17 MPa, a wytrzymałość na 

odcementowanie była tylko nieznacznie niższa. We wszystkich przeprowadzonych próbach 

dla układu z wkładem ZrO2 uzupełnienia łamały się 1mm poniżej powierzchni nośnej zęba. 

Największa siła w tym przypadku zawierała się w przedziale 182,851 – 801,251 N. W 

przypadku układu z wkładem FRC zaobserwowano znaczną rozbieżność w wynikach. 

Maksymalna wygenerowana siła prowadząca do zniszczenia mieściła się z zakresie 105,092 



– 1199,357 N, przy największej odnotowanej wartości średniej sięgającej aż 601,099 N. 

Wartości sił odcementowujących były średnio połowę niższe. Wytrzymałość na niszczenie 

była również najwyższa i wyniosła 21 MPa. 

Największe wartości mikrotwardości charakteryzowały wkłady wykonane z dwutlenku 

cyrkonu, gdzie wartość średnia sięgała 1474 HVIT. W przypadku wkładów Co-Cr wartości 

były ponad 2-krotnie niższe, niż w przypadku tych na bazie ZrO2 i oscylowały w granicy 489 

– 518 HVIT. Najniższe wartości mikrotwardości charakteryzowały wkłady koronowo-

korzeniowe typu FRC (średnio 64 HVIT).  

Analiza makroskopowa wykazała obecność powierzchni o najbardziej zróżnicowanej 

topografii w obrębie wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych ze stopu metalu. 

Struktura powierzchni wkładów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym 

wykazywała większą gładkość. Najmniejsze zróżnicowanie pod kątem topografii powierzchni 

charakterystyczne było dla wkładu z dwutlenku cyrkonu. 

W badaniu symulacyjnym dokonano analizy stanu przemieszczeń, odkształceń i 

naprężeń w elementach układu ząb–cement–wkład koronowo-korzeniowy. Na podstawie 

przeprowadzonej symulacji zaobserwowano różnice w analizowanych parametrach dla 

poszczególnych elementów badanego układu, w zależności od wartości zastosowanego 

obciążenia, jak i rodzaju materiału służącego do wykonania wkładu koronowo-korzeniowego, 

co w zestawieniu z wynikami badania eksperymentalnego pozwoliło na pełną analizę 

procesu niszczenia. W grupie z wkładami Co-Cr oraz ZrO2 największe naprężenie 

lokalizowało się w obrębie zęba i wkładu w okolicy powierzchni nośnej. W grupie z wkładami 

kompozytowymi wzmacnianymi włóknem szklanym obserwowano dystrybucję naprężeń na 

poszczególne elementy układu. Przeprowadzone badanie symulacyjne potwierdziło wyniki 

badania eksperymentalnego, wyjaśniając przyczynę zjawiska odcementowania wkładu jako 

pierwszego etapu procesu niszczenia. 

Wnioski  

Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na sformułowanie następujących 

wniosków:  

 

1. Zespół właściwości mechanicznych zębów odbudowanych protetycznie z wykorzystaniem 

wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych ze stopu chromokobaltowego, z dwutlenku 

cyrkonu oraz z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym warunkuje 

odporność na przeciążenia zgryzowe mieszczące się w zakresie sił występujących w 

układzie stomatognatycznym.  



2. Uszkodzenia uniemożliwiające powtórne leczenie protetyczne zdarzają się częściej jako 

powikłania przy zastosowaniu wkładów koronowo-korzeniowych ze stopu 

chromokobaltowego oraz z dwutlenku cyrkonu, dlatego w praktyce klinicznej wkłady 

kompozytowe wzmacniane włóknem szklanym powinny być brane pod uwagę w pierwszej 

kolejności, przy występujących wskazaniach do ich zastosowania.  

3. Wyznaczenie wartości parametrów: wytrzymałość na niszczenie oraz wytrzymałość na 

odcementowanie powinno być brane pod uwagę w badaniach mających na celu analizę 

zachowania się porównywanych materiałów pod wpływem działania sił niszczących.  

4. Właściwości fizyczne materiałów służących do wykonania wkładów koronowo-

korzeniowych mają wpływ na parametr: wytrzymałość na niszczenie układu  

ząb–cement–wkład. Im większa twardość wkładu, tym mogą być generowane 

poważniejsze powikłania.  

5. Pełna analiza procesu niszczenia układu ząb–cement–wkład koronowo-korzeniowy jest 

możliwa po uzupełnieniu mechanicznych badań eksperymentalnych badaniami 

symulacyjnymi.  

6. Wykorzystany w badaniu rozkład wartości procentowych parametru naprężenie, 

zestawiający wyniki badania eksperymentalnego i symulacyjnego, może być dobrym 

narzędziem badawczym.  

 


