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If It Doesn't Come Naturally, Leave It
Nothing that's forced can ever be right
If it doesn't come naturally, leave it
That's what she said as she turned out the light
And we bent our backs as slaves of the night
Then she lowered her guard and showed me the scars
She got from trying to fight
Saying oh, you'd better believe it.
Well I'm up to my neck in the crumbling wreckage
Of all that I wanted from life
When I looked for respect all I got was neglect
Though I swallowed the line as a sign of the times
But dealing a jack from the back of the pack
They said- "You lose again"
Oh, I said, who needs it?
Well don't get me wrong now I tried to get on
With the jokers that got in my way
And I put on a smile and I tried all the while to be straight
But they just wanted more all the time and I'm sure
That you know what I mean when I say
That I'm sick of the touch and there's only so much you can take.
Well nothing that's real is ever for free
And you just have to pay for it sometime
She said it before, she said it to me
I suppose she believed there was nothing to see
But the same old four imaginary walls
She built for living inside
I said oh, you just can't mean it
Well there was never a doubt that she had to get out
She was just looking around for a way
In the pit of the night there was nowhere to hide any more
She was out on a limb, she was reaching for things
That she wanted, but just couldn't say
And she had to be sure tnat she wsuldrn't get c â ü g h t like before
Well nothing that's forced can ever be
If it doesn't come naturally, leave it
That's what she said as she turned out
And she may have be wrong, and she may
But I woke with the frost, and noticed
The veil that covered her eyes
I said oh, you can leave it.
Al Stewart

right
the light
have been right
she'd lost
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Samenvattinq

Bij zeer uitgebreide gebitsrestauraties in vitale gebitselementen met
*
plastische vulmaterialen ( als amalgaam ) worden zeer kleine metalen
pinnetjes gebruikt die in het restweefsel worden verankerd en die de op te
bouwen restauratie de nodige houvast moeten geven, zogenaamde parapulpaire
pinnen. Aan de hand van het fysische fenomeen waaraan de pin zijn houvast
ontleent kunnen drie typen worden onderscheiden:
- de gecementeerde pin
(lijmverbinding)
- de frictieretentiepin (klempassing)
- de zelftappende pin
(vormgeslotenverbinding).
In de praktijk wordt het eerste type niet meer toegepast.
Twee frequent optredende problemen bij deze techniek zijn:
- breuklijnen vanuit een geplaatste pin naar het vrije buitenoppervlak
van het gebitselement en breuklijnen tussen twee pinnen onderling,
- het wegbreken van de pin uit het restweefsel.
I
I
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Middels een aantal Eindige Elementenmethode analyses zal worden gekeken naar
de spanningsverdeling in de constructie. Er zal bijzondere aandacht worden
besteed aan de contactverschijnselen tussen de pin en het dentine enerzijds
en tussen de restauratie en het resterende tandweefsel anderzijds. In een
aantal van de analyses zal de substructureringstechniek worden gebruikt.
Het doel van deze beschouwingen is om meer houvast te krijgen op de
ontwerpvariabelen van de constructie die verantwoordelijk zijn voor het
falen van de verbinding.

* Het woord 'plastische' heeft betrekking op de materiaaleigenschappen
tijdens de verwerkingsfase. In de rekenmodellen zullen steeds de
materiaaleigenschappen van het uitgeharde amalgaam worden gebruikt
(lineair-elastisch).

-
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1 . 1 . 9MCCHR

Op de Katholieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep Conserverende Tandheelkunde
voor Volwassenen, wordt mechanisch, thermisch, thermomechanicch en
materiaalkundig onderzoek verricht naar de kwaliteit en de levensduur van
restauraties in gebitselementen. Het doel van dergelijke onderzoekingen is
om kwalitatief betere restauratietechnieken te ontwikkelen.
Tot in de vijftiger jaren was het niet mogelijk om gebitselementen met
zeer uitgebreide defecten op een snelle en goedkope wijze te restaureren met
plastische vulmaterialen. Het gebruikelijke vulmateriaal, amalgaam, hecht
niet aan de natuurlijke materialen, dentine (tandbeen) en glazuur. Derhalve
moet er een vormgesloten verbinding worden gemaakt. Er zijn situaties,
waarin te weinig restmateriaal overblijft om voldoende ondersnijdingen te
maken voor een vormgesloten verbinding. Teneinde dergelijke uitgebreid
aangetaste gebitselementen toch van een amalgaamrestauratie te kunnen
voorzien, is als hulpmiddel de parapulpaire pin (pp-pin) geïntroduceerd.
Deze pinnen worden verankerd in het dentine van een vitaal gebitselement en
geven de amalgaamopbouw het nodige houvast. Er zijn drie soorten pp-pinnen
die ieder een andere methode van bevestiging hebben:
1 . de gecementeerde pin
2 . de frictie-retentie pin

3. de zelftappende pin

(Markley
,1958)
(Goldstein , 1 9 6 6 )
(Going
,1966)

1 . 2 . DE TANDHEELKUNDIGE TERMINOLOGIE

Alvorens er begonnen wordt aan de technische benadering van de constructie,
bestaande uit een kies voorzien van een restauratie met pp-pinnen, zal de
geometrie van een gave premolaar (voorste kies) worden geschetst en zal de
gebruikelijke tandheelkundige terminologie worden geïntroduceerd.

-
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In figuur 1 . 1 . is de betekenis van een aantal termen, die in de
tandheelkunde gehanteerd worden om een bepaalde plaats of doorsnede in de
geometrie vast te leggen, zichtbaar gemaakt.

FIG. 1.1. DE GLOBALE TANDHEELKUNDIGE TERMINOLOGIE

-
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Het betreft de volgende termen:
-mesiaal
(voorzijde 1
-linguaal
(tongzijde 1
-distaal
(achterzijde 1
-buccaal
(wangzijde
1
-occlusaal
(kauwvlak
-sagittaal vlak
-transversaal vlak
-horizontaal vlak.
In figuur 1 . 2 . zijn de volgende doorsneden van de gave premolaar getekend:
-sagittale doorsnede
-transversale doorsnede
-horizontale doorsnede,
daarin zijn drie materialen te onderkennen:
-glazuur
-dentine (tandbeen)
-pulpa
(zenuwholte inhoud).
Ten aanzien van de structuur van deze materialen kunnen twee opmerkingen
worden geplaatst die van belang zijn voor dit onderzoek:
1- de inhoud van de pulpa of zenuwholte is een waterige substantie.
De pulpa zal verder als zijnde leeg worden verondersteld. Deze
vereenvoudiging van de werkelijkheid lijkt te rechtvaardigen daar:
* de E-modulus van het materiaal zeer laag is
* het volume van de pulpa in een belast gebitselement nauwelijks
zal veranderen (geen druk in de vloeistof)
* er vloeistof uit kan stromen naar de bloedvaten als er een
geringe volume vermindering ontstaat.
Na de berekeningen zal geverifieerd worden of de volume verandering
van de pulpa van het gebitselement onder belasting inderdaad gering
is.
2- het glazuur is een anisotroop weefsel, het bestaat uit prismatische
lichamen met de lengte-as in de dikterichting van de glazuurlaag
(loodrecht op het tand oppervlak). Dit houdt in dat het glazuur

-
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slechts geringe trekspanningen in het vlak van de glazuurlaag kan
opnemen (zie fig. 1.3.).
FIG. 1.2 A t/m C DE TRANSVERSALE, SAGITTALE EN HORIZONTALE DOORSNEDE

.IN

IAAL

@

TRANSVERSALE
DOOR S NE DE

@

SAGITTALE
DOORSNEDE

Ky

GLAZUUR

DENTINE

L i N GUAA

PULPA
1NE

(cs
W

HORIZONTALE
DOORSNEDE

FIG. 1.3. DE STRUCTUUR VAN HET GLAZUUR
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1 . 3 . DE GEOMETRIE VAN DE GERESTAUREERDE PREMOLAAR

In het algemeen wordt er tot plaatsing van pp-pinnen overgegaan als een of
meerdere van de twee knobbels van een premolaar door caries zijn aangetast.
In dergelijke situaties is er vaak geen mogelijkheid om voldoende
ondersnijding te maken om een vormgesloten verbinding tot stand te brengen.
De pinnen zijn een hulpmiddel om toch voldoende retentie tussen
restauratiemateriaal en restweefsel te krijgen. Afbeelding 1 . 4 . geeft een
indruk van de reële situatie.
De kenmerken van de restauratie met pp-pinnen zijn de volgende:
- 1 het aantal afwezige knobbels van het gebitselement: 1 , 2 , 3 o f 4
- 2 de vorm van de caviteit:
* de onderste begrenzing wordt gevormd door een horizontaal vlak
ongeveer 1 . 5 [mm] boven de glazuur-cement grens,
* de eventuele opstaande wanden staan ongeveer parallel aan het
sagittale- of transversale vlak,
- 3 de aangebrachte pinnen staan, zoals de naamgeving al doet
vermoeden, parallel aan de pulpa (loodrecht op het horizontale
vlak),
- 4 het aantal geplaatste pinnen en de plaatsing van deze pinnen in het
horizontale vlak van de caviteit. De mogelijke locaties voor de
plaatsing van de pinnen wordt in eerste instantie bepaald door de
volgende gegevens:
* de pin mag de nog levende pulpa niet raken, en om het risico
van een penetratie van de zenuwholte uit te sluiten moet er
een zekere marge tussen de pinlocatie en de pulpa worden
aangehouden
* door de anisotrope structuur van het glazuur mogen er slechts
geringe trekspanningen in het glazuur ontstaan. Omdat een
overmaatse pin in zijn omgeving tangentiële trekspanningen zal
veroorzaken (die zich tot in het glazuur kunnen uitstrekken)
moet de pin op enige afstand van de glazuur-dentine grens
worden geplaatst. In figuur 1 . 5 . zijn de mogelijke
locaties voor de plaatsing van pinnen aangegeven.
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In tweede instantie bepaalt de vorm van de caviteit waar, en
hoeveel pinnen er binnen de voorkeursgebieden worden geplaatst.

FIG. 1.4. DE GEOMETRIE VAN DE GERESTAUREERDE PREMOLAAR
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1 . 4 DE DIVERSE TYPEN PP-PINNEN, PRINCIPES EN MATEN

Indien we de pp-pinnen indelen naar het fysisch-mechanisch principe waaraan
ze hun retentie ontlenen, dan komen we tot drie Categorieën:
1- De gecementeerde pin berust op het principe van een dunne lijmlaag. De

pin wordt in een gat van een iets grotere diameter gecementeerd. Daarna
wordt het plastische vulmateriaal om het uitstekende deel van de pin
gecondenseerd en ontleent na verharding daaraan zijn retentie. De
mechanische hechting van deze pin in het resterende tandmateriaal is
ondanks de ontwikkeling van nieuwe cementsoorten matig gebleven. Op grond
van dit feit wordt dit type nauwelijks nog toegepast.
2- De frictie-retentiepin werd door Goldstein (1966) voor het eerst
beschreven. Hij gebruikte een pin die een iets grotere diameter had dan
het voorgeboorde kanaal. Door de overmaat van de pin ontstaat een
klempassing waarbij het uitbreken van de pin verhinderd wordt doordat

wrijvingskrachten kunnen optreden tussen pin en restmateriaal. De pin
wordt twee millimeter in het kanaal getikt, zonder cement te gebruiken.
Het uitstekende deel (ca. 2 [mm] ) dient voor de bevestiging van de
restauratie.
3- De zelftappende pin werd in 1966 door Going geintroduceerd. De van

schroefdraad voorziene pin wordt in het voorgeboorde kanaal gedraaid. De
diameter van het kanaal is ongeveer 0.1 [mm] kleiner dan de diameter van
de pin. Een cement wordt hier niet toegepast. Tabel 1 . 1 . geeft een
overzicht van de maten van enkeie gangbare soorten zelftappende piririeïi.
Deze gegevens zijn ontleend aan literatuur [18].
In tabel 1 . 1 zijn voor enkele gangbare typen pinnen de volgende gegevens
opgenomen:
- boosdiameter
- pindiameter
- boorlengte
- diepte van de pin in het dentine
- totale lengte van de pin
- retentie van de pin in het dentine
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TABEL 1.1. VERGELIJKING VAN DE DIVERSE ZELFTAPPENDE PINNEN
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Drill
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Diaoe ter
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1 . 5 . DE PROBLEEMSTELLING

Empirische gegevens leren ons dat bij het aanbrengen van de pinnen zich
problemen kunnen voordoen, zowel in het restauratiemateriaal als in het
restweefsel. In volgorde van afnemende frequentie waarmee het probleem zich
in de praktijk voordoet zijn de optredende defecten de volgende:
1- Het falen van de hechting van de pp-pin aan het resterende tandweefsel.

Bij het aanbrengen van een pin in het dentine dient de pin dusdanig in
het weefsel te zijn verankerd dat de optredende belastingen kunnen worden
weerstaan. In vele gevallen blijkt dat de pin onvoldoende weerstand kan
bieden aan normaalkrachten. Uit de literatuur blijkt dat de retentie
afhankelijk is van:
-de lengte van de pin in het dentine
-de diameter van de pin en het pinkanaal
-het fysische principe van de retentie.
2- Het optreden van breuklijnen in het dentine tussen twee pinnen. Indien de

pinnen te dicht bij elkaar worden geplaatst is de kans groot dat de door
de pinnen beïnvloede z h e een mechanische interactie zullen vertonen,
hetgeen kan resulteren in een breuk van het tussenliggende dentine. Dit
geldt voor vitale (nog levende) elementen, maar nog sterker bij gebruik
in avitale (niet levende) elementen, waarvan het dentine nog brosser is.
3- Breuk van het glazuur in de nabijheid van de pin. Zoals eerder werd
opgemerkt kan het glazuur door de materiaalstructuur slecht
trekspanningen in het vlak loodrecht op de dikterichting opnemen.
Daardoor kan bij het inbrengen van een overmaatse pin breuk van het
glazuur optreden.
4- Mechanische defecten van het restauratiemateriaal. Deze problemen komen
relatief weinig voor bij de huidige restauratiematerialen en derhalve zal
hier geen aandacht aan worden besteed.
Het onderhavige onderzoek is een onderdeel van het onderzoeksproject naar
het fysisch gedrag van gebitsrestauraties met parapulpaire pinnen dat wordt
uitgevoerd door de Vakgroep Conserverende Tandheelkunde voor Volwassenen van
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het uiteindelijke doel van dit
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onderzoeksproject is de optimalisering, vanuit tandheelkundig oogpunt
bekeken, van de constructie bestaande uit restmateriaal, pp-pinnen en
restauratiemateriaal. Daar het falen van gebitsrestauraties met pp-pinnen
hoofdzakelijk bepaald lijkt te worden door fenomenen van mechanische aard is
er gekozen voor een mechanische spanningsanalyse van de constructie.
Vanuit deze achtergrond is er voor het onderhavige onderzoek de
volgende probleemformulering opgesteld:
Modelleer de fysische werkelijkheid van een met parapulpaire pinnen
gerestaureerde premolaar die wordt belast door een occlusale
kauwbelasting op een dusdanige wijze dat het model geschikt is voor
Eindige Elementenmethode berekeningen. Bij de modelvorming zal
bijzondere aandacht worden besteed aan de aansluiting tussen de
restauratie en de caviteitswand (caviteit = een gat in een tand o f
kies) en tussen de pinnen en het restmateriaal.
Aan de hand van de resultaten van de berekeningen zal worden
nagegaan welke van de parameters die het systeem beschrijven (zoals
pin-plaatsingspatroon, pintype, lengte , en dikte) relevant zijn voor
de sterkte van de constructie. Waar mogelijk zal de invloed van de
afzonderlijke parameters op de mechanische spanningsverdeling worden
nagegaan.

1 . 6 . DE TE VOLGEN STRATEGIE

Het spanningsverloop in de constructie worat op twee niveaus bepaald:
1- globaal; door de kauwbelasting zal de gehele constructie worden
belast. Op dit niveau zijn de lokale spanningsconcentraties niet
waarneembaar.
2- lokaal; op dit niveau manifesteren zich spanningsconcentraties rond
scherpe overgangen. Deze spanningen kunnen zowel het gevolg zijn
van de montage van de pin als van de deformaties van de belaste
constructie.
Uit de bovenstaande overwegingen volgt een vierdeling van het probleem:

-
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A-

Kijkend naar de wijze van montage van de pin kunnen een aantal
uitspraken worden gedaan door berekeningen uit te voeren die
slechts de pin en een beperkte omgeving daarvan beschouwen.
B- Uit berekeningen aan een drie-dimensionaal model van een premolaar,
voorzien van een amalgaamrestauratie met pp-pinnen, en belast met
kauwkrachten op het occlusale vlak, trachten we de knooppuntsverplaatsingen in de omgeving van de pinnen te destilleren. Dit
model zal een grove elementverdeling hebben, en de pinnen zullen
sterk vereenvoudigd gemodelleerd zijn.
C- De onder B gevonden knooppuntsverplaatsingen dienen als
randvoorwaarden in rekenmodellen die de pin met de direct
mechanisch beïnvloede zône beschouwen.
D- Uit de resultaten van de berekeningen onder A en C kunnen
conclusies worden getrokken omtrent de kwaliteit van de verbinding.
Wegens de niet-lineariteit van sommige berekeningen mogen deze twee
resultaten niet altijd gesuperponeerd worden.
In figuur 1 . 6 is een en ander geschematiseerd weergegeven.
FIG. 1 . 6 . OVERZICHT VAN DE NIVEAUS VAN DE BEREKENINGEN
MONTAGE
I
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1 . 7 . SAUENVATTING

Hier zal in kort bestek de inhoud van de volgende hoofstukken, hun
onderlinge samenhang en de relatie waarin deze hoofdstukken tot de
probleemformulering staan worden besproken:
HOOFDSTUK 2 In dit hoofdstuk zal een aantal analytische berekeningen voor

het pp-pinnenprobleem worden gemaakt. Het doel van deze
berekeningen is tweeërlei:
I- aan de hand van de resultaten kan een beter inzicht
worden verkregen in de relevantie van de afzonderlijke
parameters (pindiameter, overmaat, elacticteitsmoduli,
dwarscontractiecoëfficienten en plastische
eigenschappen van het dentine) die hier een rol spelen.
2- de resultaten geven enig houvast bij de interpretatie
van de uitkomsten van de E.E.M. berekeningen
HOOFDSTUK 3 Hier wordt verslag gedaan van een experiment waarbij wordt
nagegaan in hoeverre de in hoofdstuk 2 gebruikte
vooronderstelling dat de gatdiameter gelijk is aan de diameter

van de gebruikte boor juist is. Tevens zal er een experiment
worden besproken waarbij de retentie van de UNITEK, MINIM en de
MINIKIN wordt bepaald. De resultaten van de metingen aan de
MINIM en MINIKIN pinnen kunnen met literatuurgegevens worden
geconfronteerd. Er zal worden bekeken of de resultaten van de
retentiemeting aan de UNITEK pinnen kunnen worden gecorreleerd
aan de gevonden overmaat.
HOOFDSTUK4 Ten eerste zullen er axisymmetrische modellen worden opgesteld
die het mogelijk moeten maken om de invloed van de overmaat in
het montageproces van de frictieretentiepinnen middels E.E.M.
berekeningen na te gaan. Bijzondere aandacht zal worden besteed
aan de invloed die de dikte van de laag dentine tussen de pin en
het glazuur heeft op de in het glazuur optredende
trekspanningen. Ten tweede zal er worden gerekend aan een
frictieretentiepin en aan een schroefpin die met een
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normaalkracht warden belast: een simulatie van de retentieproef.
(de eerste van de drie elementaire belastingssituaties van het
deel van de pin dat zich in het dentine bevindt, figuur 1.7.A).
FIG. 1.7. DE ELEMENTAIRE BELASTINGSSITUATIES

~

HOOFDSTUK5

Hier komt de driedimensionale modelvorming van een pp-pin en het
omringende weefsel aan de orde. De pin zal in het vlak tussen
het restweefsel en de restauratie met een buigend moment worden
belast (fig. 1.7.B).

HOOFDSTUK6 Het model dat in hoofdstuk 5 is behandeld zal hier met een
dwarskracht worden belast (figuur 1.7.C).
800FDSTUX7

Er zal een driedimensionaal
premolaar die met pp-pinnen
aandacht worden besteed aan
restauratie en rectweefse:.

model worden opgesteld van een
is gerestaureerd. Er zal bijzondere
de contactfenomenen tussen
De pinnen zullen in diia: model sterk

vereenvoudigd worden gemodelleerd. De belangrijkste resultaten
zullen de snedegrootheden (normaalkracht, buigendmoment en
dwarskracht) in de pin ter hoogte van de overgang restweefselrestauratie zijn, alsmede de verplaatsingen van de knooppunten
in de omgeving van de pin.
De resultaten van hoofdstuk 7 zullen worden teruggekoppeld op de
modellen uit de hoofdstukken 4 , 5 en 6 (een vorm van
substructureringj.
HOOFDSTUK8 In hoofdstuk 8 zullen de resultaten worden gepresenteerd en
bediscussieerd. Dit zal aanleiding geven tot een aantal
aanbevelingen voor het verdere onderzoek.
'
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Voordat er aan uitgebreide eindige elementenmethode berekeningen wordt
begonnen zullen er enige analytische berekeningen voor het p.p.pinnenprobleem worden gemaakt. Het doel van deze berekeningen is tweeërlei.
Ten eerste wordt enig inzicht in de ordegrootte van de in de constructie
optredende krachten en spanningen verkregen. Ten tweede kunnen mogelijke
fouten die in dit stadium al in de modelvorming zijn geslopen worden
onderkend.
In eerste instantie zal de analytische berekening uit vier onderdelen
bestaan :
1: een globale beschouwing van de constructie. Hier zal uitgaande van
de geometrie van een premolaar en een op de restauratie
aangebrachte kauwkracht een afschatting van de vereiste retentie
voor de zwaarst belaste pinnen worden gegeven.
2: een lineair elastische beschouwing van een rotatie-symmetrische
kiempassing.
3 : een beschouwing van een klempassing met ideaal-plastisch
materiaalgedrag van de buitenring.
4 : een afschatting van de retentie van een frictie-retentiepin met een
glad oppervlak, als functie van de wrijvingscoefficient v , de druk
op het scheidingsvla en de grootte van het manteloppervlak.
Deze problemen zullen successievelijk worden behandeld in de paragraven
2.1.1. t/m 2.1.4.
2.1.1. Bet alobale krachtenspel

Ten gevolge van de kauwbelasting zoals deze in figuur 2 . 1 . A . is
geschematiseerd zal er een deformatie van de constructie optreden.
In figuur 2.1.D. is weergegeven hoe de vervormingen er uit zouden kunnen
zien (gebruik makend van fysisch inzicht). Er is gekozen voor punt C als
punt waarom de restauratie 'roteert'. Het is duidelijk dat de in pin I

- 2.2 optredende trekkrachten bij deze keuze groter zijn dan wanneer we kiezen
voor punt D als rotatiemiddelpunt.
In figuur 2.1.C. is de benodigde informatie vervat om het momentenevenwicht
van de restauratie t.o.v. punt C op te stellen.
D O 0 RS N E DE \y=+0,6L

VLAK'S

Y=+0.64
A

B

1

S N E D E GROOTHEDEN

SCHEIDINGS V L A K

FIG.

2 . 1 . GEOMETRIE EN GLOBAAL EVENWICHT.

- 2.3 We eisen krachtenevenwicht in verticale richting en momentenevenwicht t.o.v.
punt C, waarbij we moeten bedenken dat in de richting loodrecht op het vlak
van tekening (van fig. 2.1.C ) 2 pinnen liggen.

3.2* Fret,

- 51

(

2.7" Fkauw) = O

hieruit volgt: Fretl= 210 [NI

(2.2)

(bij de kauwbelasting van 500 [NI uit fig.
2.1.A.) .

Confrontatie van dit resultaat met de waarden in de laatste kolom van
tabel 1.1. leert ons dat slechts de grotere schroefpinnen voldoende retentie
kunnen opbrengen (Srewbond/Regular Hand Wrench, Minim- alle typen en Regular
- alle typen). Bij dit resultaat dient rekening te worden gehouden met het
feit dat hier een 'worst case analysis' is gemaakt.

2.1.2. gen lineair elastische beschouwinu van een klemuassinq
De vergelijkingen van de lineaire elasticiteitstheorie in cilindercoördinaten zijn samengevat in appendix A . Met behulp van deze
vergelijkingen zal de klempassing uit figuur 2.2. worden doorgerekend:
We definiëren de relatieve overmaat
E =

Dpin - Dgat
Dpin

E

als
(2.3)

Indien we veronderstellen dat de onder- en bovenvlakken van de cilinders
vrij zijn in axiale richting dan is er sprake van een rotatie-symmetrische
vlakspanningstoestand. In het probleem resten dan nog de volgende onbekende
grootheden:
: de radiale verplaatsing
r'
en Ee 8 : de radiale en de tangentiële rek
(I
rr en a 8 8 : de radiale en de tangentiële spanningscomponent

-

2.4

-

Behalve
die uitdrukkelijk ongelijk aan nul is (maar niet onbekend is,
want deze volgt uit Hooke) zijn alle overige grootheden nul.
1
FIG. 2.2. DE KLEMPASSING

We veronderstellen dat er tussen het manteloppervlak van de pin en van het
dentine een vooralsnog onbekende druk P [N/mm2] heerst.
Voor de as (pin) geldt:

a- +Orr

Q

rr

ör

o

rr

&

rr

- 0

88

r

(r=Rl)= -P
=-

ar

= orr

-

vaRe

E l g e e = oe8

-

vo rr

=o

evenwicht

(2.4)

aanname

(2.5)

rek/verplaatsings relatie

(2.6)

Hooke

(2.7)
(2.5)

- 2.5 De oplossing luidt:
o
rr = O B E = -P

(2.9)

= - - 1-v .P.r

'pin
I

(2.10)

El

Waarin P op dit moment nog een onbekende van het probleem is.
Voor de bus (dentine) geldt:
evenwicht

(2.11)

Met als R.V.W. op r=Rl: orr = -P
r=R2: orr = O spanning loodrecht op vrij opp.=O

I

&

&

I

I

I
I

au

rr
88

=i

reklverplaatsings relatie

(2.12)

= g

rekfverplaatsings relatie

(2.13)

1

Hooke

(2.14)

1

Hooke

(2.15)

ar

r

E2crr -

(

E 2 ~ 8 8-

(

err-

va

88

rr

De compatibiliteitsvergelijking luidt:

err- 3;a

(r. cg8)=0

(2.16)

De evenwichtsvergelijking (2.11) laat zich eenvoudig omwerken tot de
volgende
a
handzime v o m :
(2.27)
%r (r.orr ! - '3 88 = O

-

~

We voeren een spanningsfunctie F ( r ) in zodanig dat
o

rr

I

O8 8

=

1
r- F(r)

= F'(r)

deze keuze is altijd aan het evenwicht ( 2 . 3 7 ) voldaan.
De deformaties (2.14) en (2.15) luiden in termen van F(r):

Wet

(2.18)
(2.19)

- 2.6
1
E2Err = r- F(r)

E2E88

-

v

(2.20)

F'(r)

= ~ ' ( r )- !! F(r)

(2.21)

r

Substitutie van deze twee vergelijkingen (2.20) en (2.21) in de
compatibiliteitsvergelijking (2.16) levert:
r2 F"(r) + r F'(r) - F(r) =O
De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt:
F(r)= c1 r + c2 I

(2.22)

(2.23)

De integratie constantes c1 en c2 volgen uit de R.V.W. op r=R1 en r=R2:
Volgens (2.18) en (2.19) volgt

-1 = -

rr = c l

+ c 2 r2

=cl

- c -1=

2
P.R1
R22 R1
2

( 1-

)
2
r

(2.25)

1+

2 1

(2.26)

P.R1
2
o

r2

8%

Daar de term

RS

R 2~ -

(

r

4
in het gebied RIL r i R2 altijd groter of gelijk aan
r2

één is volgt dat orr( O en o B 8 > O in de buitenring.
uit (2.13) met (2.15) volgt:
U(r) = r

=

-r

( oe8

E2

-

vo rr

1

(2.27)

Door substitutie van (2.25) en (2.26) volgt voor r = R1

U(r=R1) =

P R:
(R2 - R1 )E2

C(1-v)

+

R2

(l+v)+

R1

:

(2.28)
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Uit de eis dat h e t verschil van de radiale verplaatsingen van as en bus (pin
en dentine) op r=R1 gelijk moet zijn aan de absolute overmaat
deonbekende P bepalen.
Udentine(r=R1) -

upin

,

kunnen we

(2.29)

(r=R1)= overmaat = €RI

Zie figuur 2.3.
FIG. 2 . 3 . DE VERPLAATSINGEN OP r=R,

Na enig rekenwerk volgt:
2

2

(R2 - R1 1 E1E2
P = E

(2.30)

2
2
(l-V)(R2-R1)E2 +(l-V)RIE1 +(1+V)R2E1
2

2

In deze vergelijking vinden we de volgende parameters:
-E de elasticiteitsmodulus van de pin
[N/m21
1

-E2 de elasticiteitsmodulus van het dentine [N/mmZ]
-v
de dwarscontractie coefficient
[-I
-E
de relatieve overmaat
[-I
-R1 de straal van het pasvlak
cm3

-R2 de straal van de buitenmantel

[mml

x

Voor de UNITEK frictie-retentiepin is de boordiameter 0.54 [mm] en de
pindiameter is 0.57 [mm]. Er wordt voorlopig aangenomen dat de diamete van
h e t gat gelijk is aan de diameter van de boor.
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PABEL 2.1. MODELGEGEVENS VOOR
... DE UNITEK PIN.
~~

parameter en waarde
E,= 120000
E2= 13000
v = 0.3
E

= 0.0526

R1= 0.57
R2= 0.75

2
[N/mm 1
[N/mm2]

[-I
E-]
[mm]
[mm]

bijzonderheden
elasticiteitsmodulus van a@-titanium
elasticiteitsmodulus van dentine
dwarscontractiecoëfficient voor pin en
dentine gelijk
volgt uit Dpin en D
gat
0.5*Dpin
aanname voor de buitendiameter van het
dentine

Substitutie van de waarden uit tabel 2.1. in formule (2.30) geeft een druk P
van 400 [N/mm23.
Het verloop van de spanningscomponenten err, 0 6 6 en van oVon
is als
funktie van de straal r uitgezet in figuur 2.4.
De grootte van de optredende spanningen is, gezien de constructie en de
eigenschappen van de gebruikte materialen, onaanvaardbaar. Ter verificatie
is dezelfde pasverbinding met E.E.M. doorgerekend, hetgeen dezelfde
resultaten gaf.

-

1

E~IG. 2 . 4 . orr
-

..

.

,age

2.9

-

en oVon Mises ALS FUNCTIE VAN DE STRAAL r

--

Om een beter inzicht in de invloed van de diverse parameters in ( 2 . 2 9 )

op de optredende druk P te krijgen zijn deze stuk voor stuk +/- 50 % rond
hun nominale waarde gevarieërd (m.u.v. de relatieve overmaat B die +/- 100 %
is gevarieerd). Er is gekozen voor het grafisch uitzetten van oe* als
functie van r , de radiale coördinaat, immers het is de tangentiële
spanningscomponent die het meest kritisch is ten aanzien van het bezwijken
van de constructie (zie hoofstuk 1 ) . De resultaten zijn grafisch weergegeven
in äe figuren 2.5 tim 2.90.
Aan deze figuren kunnen we de volgende conclusies verbinden:
- De elasticiteitsmodulus van het dentine en de relatieve overmaat zijn de
parameters die de optredende a g e het sterkst bekraoeden.
- De elasticiteitsmodulus is een natuur gegeven en mag derhalve niet
gevarieerd worden. Het zou onderzocht kunnen worden of de grootte van
een grote spreiding vertoont per gebitselement (jong of oud).
Edentine
- Het moet onderzocht worden of de aanname dat Dgat=Dboor correct is. Indien
dit niet zo blijkt te zijn zal de juiste äiameter van hei gat moeten
worden bepaald. (zie hoofdstuk 3 ) .

-
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FIG. 2.5. TOENEMENDE ELASTICITEITSMODULUS VAN DE PIN
..nmUUS.AS Wr21
..nmUUS.WS Wdl
1.CONTR.COEFF
~L..ovEIRIMl 1-1
rRA&.WT tmi
JITEN.STRAAL.WS Lml
WTAL .RHTEN

1-1

6.E4
1.34
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80.
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FIG. 2.7. T O E N E ~ E ~DWARSCONTRACTIECOEFFICIENT
D~

FIG. 2.8. TOENEMENDE RELATIEVE OVERMAAT

L.WEIUIAAT [-I
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FIG. 2.9. TOENEMENDE STRAAL VAN HET PASVLAK

FIG. 2.10. TOENEMENDE BUITEN-STRAAL VAN HET DENTINE
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2 . 1 . 3 . Een ideaal-Plastische beschouwinq van een klempassinq

De formules ( 2 . 2 5 ) en ( 2 . 2 6 ) zijn algemeen geldend voor rotatie-symmetrische
problemen. Uit rekentechnisch opzicht zal in het plastische gebied met
incompressibel materiaalgedrag worden gewerkt. Om consistentie te waarborgen
zal dit ook in het elastische deel van de constructie worden gedaan.
(v=0.5). Verder zal bij deze berekening de constructie als ylakke
vervormings goestand worden beschouwd, dit om het rekenwerk te beperken. Dit
laatste houdt in dat de einddoorsneden van de cilinders in axiale richting
ingeklemd zullen zijn. Literatuur [ Z ] , bladzijde 27 toont aan dat de
oplossing voor de ylak gpannings koestand en die van de ylakke yervormings
koestand in waarde niet essentieel verschillen.
Er resten nog de volgende onbekenden in het probleem:
: de radiale verplaatsing
r'
E
en c e 8
: de radiale en de tangentiële rek
rr
: de radiale, tangentiële en axiale spanningsUTr , o e 8 en uZz
componenten.
Ten gevolge van de verhinderde axiale verplaatsingen ( E ~ ~O =) ontstaat er
in de buis een normaalspanning die onmiddellijk volgt uit de wet van Hooke:

Zo ontstaan voor de buitenring onder inwendige druk P uit ( 2 . 2 5 ) en ( 2 . 2 6 )

met

v = 0.5

E-] in het elastische gebied de volgende vergelijkingen:
\

PRS
u

rr

-

-

2
R2

=

2
R2

i

a8 6

o

PR:
zz - 2
-

R2

( 1

- :R

--2
r

c

r

-

2

- R1
d

(3.32)
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Hieruit volgt dat u a a maximaal is voor r= R1, en daar zal dus voor het eerst
vloei optreden. Tevens geldt:

zz< urr < u a a
Daar ure, urz en uaz identiek gelijk aan nul zijn, moeten urr,
u

uZZ

en

u

ea

hoofdspanningen zijn.
In het plastische gebied wordt gewerkt met de Von Mises vloeivoorwaarde:

1

+

2
cozz- 3 (urr+uaa+uzz) I 2 = 2 K

(2.33)

Waarin K de vloeispanning uit de trekproef is.
Substitutie hierin van ( 2 . 3 0 ) met v = 0.5 levert:
= 2K

'ae

'rr-

(2.34)

Met ( 2 . 3 4 ) volgt voor de vloeivoorwaarde:
PRS

'2

(R2

-

2
R1

1
*

-<K

r2

(2.35)

-

We nemen nu een onbekende straal c aan , die op de scheiding van het
elastische en het plastische gebied ligt , (zie figuur 2 . 1 0 . ) met:

R1 < a 1 6
c <r(R2

:
:

het plastische gebied
het elastische gebied.

-
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FIG. 2.10. BUIS (DENTINE) ONDER INWENDIGE
DRUK ; ELASTO/PLASTISCH

CH

In het elastische gebied geldt:
O

ijJ

=o

evenwicht
rek/verplaatsings relaties

In het plastische gebied geldt:

31 oij oij = K2

vloeivoorwaarde
evenwicht

(Pi) = A* oij

Q ij

Prandtl-Reuss wet

(2.36)

Waarin iij de tijdsafgeleide van de rektensor is en h een maat is voor de
plastische arbeid die per seconde wordt verricht
In het plastische gebied gelden voor orIen o g 8 twee vergelijkingen :
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U

rr

Door

age

U

-

age =

2K

evenwicht

(2.37)

vloeivoorwaarde

(2.38)

uit (2.37) en (2.38) te elimineren volgt:

rr = 2K ln(r) +

(2.39)

A

A ligt vast door de randvoorwaarden op r=R1; urr= -P
A=

-2K ln(R1) -P

Nu volgt
I

u

rr = -P

o

88

= -P

+

2K ln(-) r
Rl

+ 2K

(

1

+

r
ln(7))

1

rL c

RI(

1

(2.40)

\

I

,

I

o

R2

rr = S ( l - r2 )
R2

u

b

c < r i R2

e e = S ( l + r2 )

(2.41)

l

o

ZZ

= s

/

I

Volgens de vloeivoorwaarde (2.38) kan bepaald worden:

2

s

Kc
=
2
R2

(2.42)

-
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De onbekende c kan worden bepaald uit het radiale evenwicht, immers op de
overgang van het elastische- en het plastische gebied moet urr continu
(pi)= u (el)
verlopen ; urr
rr
-P t 2K ln(-) C
R1

=

-

(2.43)
C

hetgeen nog kan worden omgewerkt tot een iets handzamere vorm:
C2
C
- 2 In(-)

4

-

R2

R2
P
1 = 2 ln(r) -i
1

Hieruit is c bij gegeven R1, R2, P en K numeriek te bepalen.

Voor de bepaling van de verplaatsingen nemen we eerst aan dat de buis
volledig elastisch blijft. In vlakke vervormingstoestand is er slechts een
verplaatsing ongelijk aan nul: U = Ur. Deze is te bepalen uit:

-

u- = fltv) [ -vu t (1-v)Oo8]
98 = r
rr
Met incompressibel materiaal

:

(2.44)

v = 0.5

(2.45)

Met (2.25) en 2.26) volgt:
2 2
1
3PR1R2
2E2(Ri - R 21 ) :

,

FT = u,=

o

W = UZ= 0

(2.46)

Voor de bepaling van de deformaties in het elasto-plastische gebied gaan we
uit van de incompressibiliteit van het materiaal (dentine). Bovendien is
E

=O
Z

.
'kk

-

-

Err

+

E88

= -au
+
ar

ur

(2.47)

- 2.18 Omdat voor zowel het elastische gebied als voor het plastische gebied de
veronderstelling van incompressibel materiaalgedrag is gemaakt geldt deze
laatste vergelijking voor de gehele doorsnede Rli r i R2.
De oplossing luidt:
cl
(2.48)
UK = r

-

Hierbij behoren de volgende deformaties:
C

&

rr

= - - 1

(2.49)

2

f

Daar Ur continu is over de hele doorsnede moet c1 constant zijn. De
vergelijking (2.44) is ook geldig voor het elastische gebied dat overblijft
bij een belasting die voor R1 i r c vloei doet optreden. Substitutie van
(2.41) in (2.45) geeft:
3
4E2

= -(

E

86

r

+

S(1- -$I=
r

3
(2s)

Confronteren we dit met (2.49) dan volgt voor c1
2
- r 3s
cl

-3

c = -3Kc2
1
2E2

(2.50)

4E2

:

(2.51)

en

'r(bus)

- -3Kc2 -1

2E2 r

(2.52)

Het is mogelijk om een stelsel vergelijkingen op te stellen waaruit de
onbekende P kan worden opgelost :
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* Ten eerste geldt voor de as (pin) vergelijking (2.10) uit paragraaf
2.1.2.

upin= -

Pr

* Ten tweede geldt voor de bus (dentine):

'dentine-

*

3Kc2 -1
- -2E2
r

Ten derde bestaat er een verband tussen Upin en Udentine:
r' dentine (r=R,) = Urpin (r=R,) + eR1

(E

*

is de relatieve overmaat)

Ten vierde bestaat er een verband tussen P en c dat volgt uit
omwerken van (2.43) tot de volgende vorm:

Uit dit stelsel zal P numeriek worden opgelost. De grondslag van het
oplossingsproces is schematisch gerepresenteerd in figuur 2.12.
Daar Epin >> Edentine ligt een zeer geringe deformatie van de pin in de lijn
der verwachtingen. '(0)pin = O is daarom een goede startwaarde voor het
iteratie proces. De index ( O ) slaat op het nummer van de iteratieslag. Door
P op O te initiëren bereiken we dat U
= O in de eerste slag van het
(0)pin
proces.

.

-
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IG. 2.11 SCHEMA VAN HET NUMERIEKE OPLOSSINGSPROCES VOOR P
I P :=

I

o

pr

(r=RI) + €RI

(r=R1) := ür

dentine

pin

- ja
f

elastische

nee

1

:= K[

'nieuw

'

1

C
I + 2in(--)
+
R2

nee
'oud-

'nieuw"

afbreek crìt.

\

ja

-

lopiossing

i/

-
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Analoog aan de in paragraaf 2 . 1 . 2 . gebruikte techniek kunnen de diverse
parameters die het systeem beschrijven worden gevarieerd. In het kader van
het elasto-plastische onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in de invloed
van variaties in de parameter K op het verloop van arr a g e , ozz en
(1
Von-Misec als functie van r. Tijdens deze variatie blijven alle andere
parameters op hun nominale waarde gehandhaafd. De resultaten zijn grafisch
gerepresenteerd in de figuren 2 . 1 3 t/m 2 . 1 4 .
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FIG. 3.14. u e e ALS FUNCTIE VAN r BIJ TOENEMENDE K
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FIG. 2 . 1 6 . oVon Mises ALS FUNCTIE VAN r BIJ TOENEMENDE K

Uit de laatste vier figuren kan worden geconcludeerd dat de maximaal
optredende spanningen sterk worden gereduceerd indien er met een ideaalplastisch materiaalmodel wordt gewerkt, waarbij de vloeispanning kleiner is
dan de maximaal optredende Von Mises spanning in het identieke lineair
elastische geval.
2 . 1 . 4 . Afschattinq van de retentie

De retentie die met dit soort klempassingen kan worden opgebracht ligt vast
met de volgende parameters:
- de wrijvingscoefficient p tussen pin en dentine.
- de druk P die er tussen de pin en het dentine heerst.
- het manteloppervlak van de cilinder die de scheiding tussen de pin
en het dentine vormt.
In figuur 2.17 is deze situatie geschetst

- 2.24 FIG.

2.18. DE RETENTIE VAN EEN PASVERBINDING

De retentie wordt gegeven door de volgende formule

:

(2.53)
Waarbij opppin bij een ingebrachte lengte 1 gegeven wordt door
opppin= x *2 ~ ~ ~ ~[mm2]
* ï

(2.54)

Voor het nominale geval van de Unitek frictie-retentiepin heerst een druk
2
P=400 [N/mm ] (uit 2.1.2). Bij een ingebrachte lengte van 1.5 [mm]
(Rpin=0.285 [mm]) en een wrijvingscoëfficient van 0.3 [-I volgt een retentie
van 153 [NI.

-
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2 . 2 . CONCLUSIES

Indien er van uitgegaan wordt dat de diameter van een boor en het daarmee
gemaakte gat gelijk zijn vinden we onaanvaardbaar hoge spanningen in het
dentine. Het blijkt dat de volgende parameters een sterke invloed hebben op
de maximaal in de constructie optredende spanningen :

*
*

*

de overmaat van het gat ten opzichte van de pin (lineair verband).
de elasticiteitsmodulus van het dentine.
plastische eigenschappen van het dentine.

Naar het eerste punt zal in hoofdstuk 3 nader onderzoek worden gedaan. Op de
I

I

i

overige twee punten zal in het kader van dit onderzoek niet nader worden
ingegaan.
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3. DE DIAMETER VAN HET GAT EN DE MAXIMALE RETENTIE

3.1. INLEIDING EN ACHTERGRONDEN
In hoofdstuk 2 is gebleken dat het verschil tussen de diameter van de pin en
de diameter van het voorgeboorde gat een belangrijke parameter is in de
berekening van de in het dentine optredende spanningen. Tevens legt de
overmaat, samen met de wrijvingscoefficient tussen pin en dentine, de
theoretisch maximaal haalbare retentie vast. In het vorige hoofdstuk is
gerekend met een diameter van het gat die gelijk is aan de diameter van de
gebruikte boor. Deze veronderstelling leidde tot onrealistisch hoge
spanningen in het dentine.
Daar de diameter van het gat kritisch is ten aanzien van het bezwijken
van de constructie (tijdens de montage: breuk; tijdens de levensduur: gebrek
aan retentie) zal de geometrie van het gat nader worden onderzocht.Tevens
zal ter verificatie van de theoretisch bepaalde waarde voor de maximale
retentie een experiment worden opgezet dat de maximale retentie van de
UNITEK, de MINIM en de MINIKEN pinnen moet bepalen.
Aan de hand van de verkregen gegevens zal het mogelijk zijn om de
grootte van de door de overmaat van de frictie-retentiepinnen beïnvloede
zône af te schatten.

3.2. DE BEPALING VAN DE DIAMETER VAN HET GAT
3.2.1. Het boren
In enkele gave, in water bewaarde, premolaren zijn gaten geboord met de door
de fabrikant van de pinnen geleverde boren. De premolaren zijn daartoe vlak
geslepen op ongeveer 2 [mm] boven de vermoedelijke top van de pulpa. Er
ontstaat dan een horizontaal vlak op t / - 1 . 5 [mm] boven de glazuurcementgrens. Tijdens het slijpen is de sterkst mogelijke waterkoeling
gebruikt om de structuur van het materiaal zo min mogelijk aan te tasten.

FIG. 3.1. A t / m D
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DE BOREN, DE PINNEN EN DE C ,TEN
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MIDDEL = UINIU
GROOT = üñITEK

- 3.3
Het betreft
* een
* een
* een
* een

-

4 premolaren met de volgende gaten:

premolaar
premolaar
premolaar
premolaar

met
met
met
met

8 gaten voor de UNITEK frictie-retentiepin
10 gaten voor de MINIM schroefpin

12 gaten voor de MINIKIN schroefpin
3 gaten van iedere bovengenoemde soort

De gaten zijn 'uit de hand' geboord hetgeen inhoudt dat noch de
premolaar, noch de boorhouder werden ingeklemd. De gaten zijn geboord op
ongeveer 1 [mm] binnen de glazuur-dentinegrens, en op gelijke afstanden in
omtreksrichting. Er is getracht de hartas van de boor loodrecht op het
horizontale vlak te houden. We kunnen spreken van een reële nabootsing van
de in de praktijk optredende situatie, waar slechts geringe mogelijkheden
tot afsteunen van de boor-hand bestaan.
Zoals in figuur 3.1.C zichtbaar is, is de MINIKIN boor van een kraag
voorzien, die de diepte van het boorgat bepaalt. De UNITEK boor en de MINIM
boor zijn niet van een dergelijke kraag voorzien. Bij deze twee boren werd
de diepte van het gat gestandariseerd door een stukje plakband op de boor
aan te brengen. Figuur 3.1.D toont de negen gaten in de proef-premolaar
(kleine diameter=MINIKIN, middelgrote diameter=NINIM en de grote
diameter=UNITEK). Na het slijpen en boren zijn de kiezen onder water bewaard
in afwachting van de metingen.
3.2.2. De bepalino van de diameter

Bij de bepaling van de diameter van de gaten moet rekening worden gehouden
met drie fenomenen:
1- de fout in de haaksheid van de hartas van de boor ten opzichte van
het horizontale vlak, Een gevolg van deze afwijking is dat dat de
gaten, indien we loodrecht op het vlak kijken, als ellipsen
geprojecteerd worden. De diameter van het gat is gelijk aan die van
de korte as van de ellips. (zie figuur 2.2.A).
2- door het niet verticaal terughalen van de boor uit het gat zal de
rand van het gat plaatselijk worden uitgesleten. (zie figuur 2.2.B)
3- een slingering van de boor. De wanden van dat gat zullen dan niet
meer evenwijdig verlopen (zie figuur 2.2.C).
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FIG. 3.2. HAAKSHEID EN SLINGERING

DOORSNEDE A-A

HAAKSHEID

S C H E E F UITNEM-EN

SLIN G E R I N G

Omdat de premolaren na meting van het gat gebruikt zullen worden in het
retentie experiment kan geen destructief onderzoek worden gedaan om de
diameter van het gat te bepalen. Deze eis sluit dus een onderzoek naar het
verloop van het gat in diepterichting door het slijpen van plakjes uit. Het
onderzoek beperkt zich dan ook tot de bepaling van de gatdiameter op het
horizontale vlak. De diameter van het gat werd op twee manieren bepaald:
1- uit een 100 maal uitvergrote foto
2- door meting met een "Reichert" lichtmicroscoop met kruisdraad, type
3415, meetfout < 0.005 [mm].
Voor deze metingen werd het geslepen vlak loodrecht op de optische as van
het fototoestel of van de microscoop gesteld. Figuur 3 . 3 . toont een gat voor
de UNITEK pin van de proef-premolaar. Voor de UNITEK pin zijn de resultaten
van de meting samengevat in tabel 3.1. Het gemiddelde en de standaarddeviatie van de meetresultaten worden bepaald met de volgende formules:
i=n

x- = 1n- 1 xi
i=1

(3.1)

- 3.5
2

1

-

i=n

sD= n-l I ( xi- X I 2

(3.2)

i=
1

TABEL 3 . 1 . DE DIAMETER VAN HET
GAT VOOR DE UNITEX PIN
-~
GAT
DIAMETER UIT FOTO [mm] DIAMETER KRUISDRAAD [mm]
O. 560
O. 565
0.560
0.570

.......................

0.570

O. 560
-------------------------.

O. 570

O. 590

0.565

O . 590

O. 550

O. 600

(onbruikbaar)

0.610

O. 550

O. 580

O . 570

O. 600

0.560

O. 560

O . 565

0.570

n

?O

11

X

0.5620 [mm]

0.5786 [mm]

0.0075 [mm]

0.0179 [mm]

-

CD

FIG. 3.3. EEN GAT VOOR DE UNITEK PIN, SCHAAL 1OO:l

- 3.6 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de reproduceerbaarheid van de metingen
+/- 0.005 [mm] bedraagt. De resultaten laten zich het beste interpreteren
indien we in een tekening de pin en drie gaten met de volgende diameters
tekenen (figuur 3.4):
* D = x - sD
* D = x
* D = E t S D
FIG. 3.4. DE OVERMAAT VAN DE UNITEK FRICTIE-RETENTIEPIN
FOTO'S

K R U i S D R AAD
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Uit figuur 3 . 4 . kunnen een aantal conclusies worden getrokken:
-volgens de fotometing komt er altijd een klempassing tot stand. De
meting met de kruisdraad geeft daarentegen een grote kans op een
losse passing. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het resultaat
van de meting met de kruisdraadmicroscoop erg gevoelig i s voor het
scherpstellen op het object, hetgeen bij het ruwe oppervlak en de
soms wat afgebrokkelde randen problematisch was.
-de meetmethode met de foto's geeft het nauwkeurigste resultaat (de
kleinste standaard deviatie), maar de spreiding in de gevonden
diameter is te groot om de gemiddelde diameter als een betrouwbare
maat voor de werkelijkheid te bestempelen, immers de relatieve
overmaat is gedefinieerd als ( 2 . 3 ) :
dpin - dgat
t =

dpin
en E zit lineair in het verband dat de spanningen rond de pin
beschrijft. Bij dpin = 0 . 5 7 0 [mm] volgt voor E :

-

= x

dgat dgat = x

- SD

~0.5545

t SD = 0 . 5 6 9 5

cl = 0.0018

e2 = 0 . 0 2 6

Hiermee zullen ook de Pn deze twee uiterste gevallen optredende
spanningen zich verhouden als e 2 : e l = 1 : 1 4 . 6 .
-de pin is met een micrometer op diverse plaatsen gemeten hetgeen
steeds een diazeter van 0.570 Cíîììíiìf oi;ieveïde, behalve aân de
uiteinden waar soms 0 . 0 2 [mm] meer werd gemeten. Onderzoek onder de
microscoop wees uit dat zich daar bij bijna alle pinnen een braam
(baard) bevindt die waarschijnlijk het gevolg 8s van de gevolgde
fabricage-methode.
In tabel 3 . 2 en in figuur 3 . 5 zijn de meetresultaten van de fotomeetmethode
voor het boorgat van de MINIM en de MINIKIN pin uitgewerkt.

~
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TABEL 3.2. DE DIAMETER VAN HET GAT VOOR DE WINIW EN WINIKIN PIN
DIAMETER UIT FOTO [mm]
DIAMETER UIT FOTO [mm]
GAT
WINIKIN
IINIH
0.450
proef
1
O. 525
0.430
premolaar 2
0.525
O. 440
0.530
3

............................

------------1

2
3
4
5
pr emo1aar 6
7
8
9
10

O. 525
0.530
0.530
0.530
0.540
O. 535
(onbruikbaar)
(onbruikbaar)
O. 535
0.525

11

12

0.440
O. 430

O. 435
0.440
0.445
O.430
O. 435
0.440
O. 440
(onbruikbaar)
O. 440
0.430

11

14

0.530 [mm]
0.0050 [mm]

0.4367 [mm]
0.0062 [mm]

0.530 [mm]

0.430 [mm]

0.640 [mm]

In tabel 3.2. zijn tevens de door de fabrikant van MINIM en MINIKIN pinnen
verstrekte gegevens over pin- en boordiameter opgenomen ( ontleend aan tabel
1.1.). Een vergelijking van deze waarden met de in de meting bepaalde
gatdiameter leidt tot de conclusie dat de hier gebruikte boortjes nauwelijks
meer dentine verspanen dan voor een gat van de boordiameter nodig is.
Confrontatie van deze conclusie met de resultaten van de meting aan de
UNITEK gaten roept de vraag op of er geen sprake i s van een systematische
afwijking bij het boren van die gaten. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn
dat het standaard UNITEK boortje krom was of niet goed heeft gecentreerd.
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FIG. 3.5. DE OVERMAAT VAN DE
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3.3. DE EXPERIMENTELE BEPALING VAN DE MAXIMAAL OPTREDENDE RETENTIE
3.3.1. De proefopstellinq

Het doei van dit experiment was äe bepaling van àe maximaìe retentie die een
pp-pin, die op correcte wijze in een premolaar is bevestigd, kan opbrengen.
De metingen werden uitgevoerd met behulp van een Zwick trekbank (type 1434)
die was voorzien van een meet- en regelinrichting (type 1400). Als
krachtopnemer diende een buigbalk die voorzien was van rekstrookjes
(Hottinger Baldwin Messtechnik, type 26-3 ,meetfout<O.O 5%
) . Daar er
slechts een beperkte tijd voor deze metingen ter beschikking was voor dit
experiment is er gekozen voor een relatief eenvoudige proefopstelling.

- 3.10 Het doel van de onderste inklemming ( 1 2 1 , figuur 3.6, is tweeërlei. Ten
eerste wordt de inklenuuing gebruikt als mal bij het inbedden van de
premolaar. Daartoe is in de onderzijde een gat met schroefdraad gemaakt
waardoor een bout het gietstuk uit de mal kan drukken. In de onderzijde van
de mal is een blenk messing (10) gelegd die beschadiging van het gietstuk
bij het uitdrukken moet voorkomen. De inbedding bestaat uit een koud
polymeriserende kunsthars (FASTACRYL) die wordt toegepast bij de reparatie
van kunstgebitten. Voor elke giet zijn de gaten voor de inklemschroeven (9)
met dun tape afgedicht en is de mal met een lossingsmiddel (vaseline)
ingesmeerd. Daarna is de eerste gin Bn de premolaar bevestigd. Het
uitstekende deel van deze pin wordt in een boorfitter geklemd die in een
doorstandaard is gefixeerd. Vervolgens is de mal nagenoeg vol met hars
gegoten en centrisch onder de boorstandaard geplaatst. Door de boorstandaard
maar beneden te bewegen is de premolaar tot de juiste diepte in de mal
gebracht. Dit geheel is tijdens het uitharden gefixeerd. Bij het harden komt
nauwlijks warmte vrij zodat de fysische structuur van de premolaar niet
wordt aangetast.
Ten tweede wordt het huis ( 1 2 ) gebruikt om tijdens de metingen het
proefstuk (6+7+8) in te klemmen. De pinnen worden ingeklemd met de
boorfitter ( 5 ) die met de cardankoppeling ( 4 ) en het koppelstuk ( 1 ) aan de
krachtopnemer van de trekbank is bevestigd.
Deze constructie is beperkt in de mogelijkheden tot uitlijning van de
hartas van de pp-pinnen en de krachtsvector die door het proefstuk loopt. Om
tot een essentieël betere uitlijning te komen zou de onderste inklemming
cardanisch moeten worden opgehangen in een constructie die in het vlak
loodrecht op de trekrichting kan transleren (de vrijheidsgraden x,y, Rx en
uit figuur 3 . 7 . ) .
RY

FIG. 3.6 DE PROEFOPSTELLING

PAS P E N

CARDANKOPPELLING

I T S E L E M E NT
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3.3.2. De meetresultaten
Uit de metingen werden de volgende resultaten verkregen:
TABEL 3.3. DE RETENTIE VAN DE UNIT= PIN
DIEPTE VAN DE PIN 3PMERKINGEN
RETENTIE [NI
GAT
IN HET DENTINE [mm]
(onbruikbaar)
1.6
1
2.2
60.0
2
2.0
70.0
3
zat los
2.0
premolaar 4
2.0
62.5
5
2 .o
78 .O
6
2.0
94.0
7
2.2
68.5
8

gemiddelde

72.5 [NI

u

12.4 [NI

TABEL 3.4. DE RETENTIE VAN DE
LETENTIE [NI
GAT
203.8
1
231.3
2
208.8
3
216.3
premolaar 4
221 - 3
5
6
243.8
7
237.5
245 .O
8

8
2.0 [mml

rn

PIN
OPMERKINGEN

-

breuk dentine

breuk dentine
breuk dentine

~

n
gemiddelde

8
226 [NI
14.6 [NI

(23.0 [kgfl)
(1.5 [kgfl)
volgens tab 1.1 22.5 t/- 0.9 [kgf]

- 3.13 TABEL 3.5. DE RETENTIE VAN DE HINIKIN PIN
OPMERKINGEN
LETENTIE [NI
GAT
142.5
1
127.5
2
119.0
3
te extreem
95 .O
premolaar 4
5
6

132.0
72.0

7
8

149.0
'125.0
151 .O
157.0

9
10
~~

n
gemiddelde
CD

te extreem

-

-

~

8

[NI
138
11.7 [NI

(14 [kgfl)
(1.2 [kgfl)
volgens tab 1.1

15.8 t/- 1.4 [kgfl

Bij deze tabellen kunnen de volgende kanttekeningen geplaatst worden:
- bij de üNITEK pinnen zijn twee metingen onbruikbaar geworden. In een
geval trad breuk op in de glazuurrand bij het inbrengen van de pin,
in het andere geval was de diameter van het gat dusdanig dat er geen
overmaat bestond.
- bij de pinnen van het type i4INIH trad in drie gevallen breuk van het
dentine op. Tijdens de retentieproef brak de pin met een kegelvormig
stuk dentine van de premolaar af. Het afgebroken deel had in alle
gevallen de karakteristieke vorm van figur 3.8.
*
FIG. 3.8. DE VORM VAN DE BREUK IN HET DENTINE
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- zowel bij de MINIM als bij de XINIKIN pin was het niet mogelijk de
ingebrachte lengte van de pin goed te bepalen door de onregelmatige
vorm van het uitstekende deel van de pin (bramen) aan de bovenkant.
- bij de metingen aan de MINIKIN pin zijn twee meetwaarden ontstaan
die te ver van het gemiddelde afwijken ( 4 en 6 ) om ze als
betrouwbaar voor de middeling te beschouwen.
3.2.3. Conclusies

Uit de metingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
- de standaarddeviatie van de diametermeting aan de UNITEK pinnen is
relatief groot. Dit hangt niet alleen samen met het kleine aantal
uitgevoerde metingen maar ook met de grote spreiding in de gevonden
gatdiameter. Er is echter geen correlatie gevonden tussen de gemeten
gatdiameter en de retentie van een in dat gat geplaatste pin. Dit
duidt er op dat de vorm van het gat in diepterichting ook een rol
speelt.
- de diameters van de gaten voor de MINIKIN en MINIM pinnen wijken
nauwelijks af van de diameter van de door de fabricant geleverde
boren. Tevens zijn de optredende standaarddeviaties van de
gatdiameters aanzienlijk kleiner dan de standaarddeviatie van de
WNITEK gaten.
- voor de MINIM en voor de MINIKIN pinnen stemmen de gevonden
gemiddelde waarden voor de retentie en de standaarddeviaties overeen
met de uit de literatuur bekende waarden (tabel 1 . 1 ) .
- een gevolg van de grote spreiding in de waarde van de retentie voor
de WNITEK pinnen is dat het niet mogelijk is om uit de retentie en
de wrijvingscoefficient tussen de pin en het dentine de overmaat te
herleiden met formule 2.53:
Fret= P*oPPpin*P
De overmaat zit volgens formule 2.30 lineair in p .
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Waarin E de relatieve overmaat is.
- gezien het feit dat bij de UNITEK pinnen reeds in het montage
stadium twee defecten optraden en vanwege de grote spreiding in de
retentie moet deze pin, bij de gevolgde montage procedure, als het
meest onbetrouwbaar van de drie worden bestempeld.
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4. DE SPANNINGEN TEN GWOLGE VAN DE MONTAGE EN DE BELASTING DOOR EEN

NORMAALKRACHT

4 . 1 . INLEIDING

In dit hoofdstuk zullen de modelvorming en de analyse met behulp van de
eindige elementenmethode van twee fenomenen aan de orde komen:
1- de spanningen ten gevolge van de montage van de pin,
2- de spanningen ten gevolge van de belasting van de pin met een
normaalkracht (retentie).
De analyses zullen worden gemaakt voor pinnen die gebaseerd zijn op het
frictieretentie principe en voor zelftappende pinnen. Er zijn twee redenen
waarom de montage- en de retentiemodellen in &én hoofdstuk worden behandeld:
A- voor de frictie retentiepin zijn montage en retentie niet los van
elkaar te denken; de retentie is het gevolg van de bij de montage
geintroduceerde spanningen en de wrijvingscoefficient tussen de
contactoppervlakken.
B- beide fenomenen laten zich in axisymmetrische modellen beschrijven.
Daar er voor de berekeningen die ten grondslag liggen aan dit hoofdstuk
intensief gebruik gemaakt is van de op de Technische Hogeschool Eindhoven,
afdeling der Werktuigbouwkunde aanwezige E.E.H. programmatuur zal er een
overzicht van de gebruikte software worden gegeven.
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de contactfenomenen die
optreden tussen het manteloppervlak van de pin en het omringende dentine.
Daartoe zal in de E.E.M. modellen gebruik worden gemaakt van z.g.n.
spelings- en wrijvingselementen. De voorschriften voor het gebruik van deze
elementen en hun toepassingsmogelijkheden worden kort uiteengezet.
Verder zal bij het retentiemodel van de schroefpin substructurering
worden gebruikt. Dit heeft twee redenen: ten eerste biedt deze techniek een
mogelijkheid om bij een beperkte computercapaciteit een probleem toch
voldoende nauwkeurig te kunnen analyseren en ten tweede ontstaat er een
stelsel van rekenmodellen die flexibel zijn met betrekking tot wijziging van
modelparameters (elasticiteitsmoduli, vorm van de schroefdraad etc.).
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4 . 2 . DE GEBRUIKTE SOFTWARE
4 . 2 . 1 . De chronolosische volsorde van de sebruikte Proaamma-svstemen

Nadat op grond van de tandheelkundige gegevens en de mogelijkheden van de op
de THE, afdeling werktuigbouwkunde, aanwezige SDRC- en MARC-software een
keuze is gemaakt voor een bepaalde modellering van de met pp-pinnen
gerestaureerde premolaar, is de gang van zaken in chronologische volgorde
als volgt voor te stellen (figuur 4 . 1 ) :

I

1 MODELVORMING

t

I

2 HET INTERACTIEF INVOEREN VAN DE GEOMETRIE, EN

HET GENEREREN VAN DE ELEMENTENVERDELING (MESH)
MET SDRC-SOFTWARE ALS VOORLOOPPROGRAMMA

.

3 DE AANROEP VAN EEN INTERFACE PROGRAMMA DAT EEN

Z.G.N. SDRC-UNIVERSAL-FILE OMZET IN EEN
MARC-INVOER-FILE (FILE-TRANSLATOR)

I ELEMENTENMETHODE PAKKET MARC
t
1 5 DE AANROEP VAN EEN INTERFACE PROGRAMMA DAT DE

~

MARC-UITVOER-FILE "POSTl6" OMZET IN EEN NIEUWE

J

I

EN DE SPANNINGSCOHPONENTEN BEVAT (FILE-TRANSLATOR)

t
~

6 DE INTERACTIEVE VERWERKING VAN DE RESULTATEN MET
SDRC/OUTPUT DISPLAY ALS NALOOPPROGRAMMA
(POST-PROCESSOR)

1

FIG. 4 . 1 . CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA-SYSTEMEN
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Waar in figuur 4 . 1 . sprake is van SDRC-software (ook wel SUPERTAB) wordt in
principe de 7 . 0 revisie van deze programmatuur bedoeld. Vanaf september 1984
is de uitgebreidere 8 . 5 revisie voor de gebruikers toegankelijk geworden.
Dit heeft weinig gevolgen voor het schema van figuur 4 . 1 . De meest
ingrijpende wijzigingen zijn:
* in geval van lineaire berekeningen ontstaat de mogelijkheid de
stappen 3 t/m 5 te vervangen door de aanroep van het SDRC eindige
elementenmethode pakket SYSTEW-ANALYSIS, dat onder hetzelfde stuurprogramma (monitor) staat als de pre- en postprocessor
* de uitbreiding van de automatische meshgenerator Triquamesh tot een
driedimensionale meshgenerator.

4 . 2 . 2 . De alobale structuur van de SDRC-software in revisie 7 . 0

I

SUPERTAB heeft een tamelijk ingewikkelde commando structuur. Het past niet
in het kader van dit verslag om uitvoerig op alle mogelijkheden van deze
programmatuur in te gaan, maar voor enig inzicht in het gebruik van de
diverse hoofdprogramma's zal hier de globale structuur worden besproken met
een accent op de mogelijkheden tot invoer van de geometrie.
Het hoogste commando niveau in SUPERTAB is de monitor, die boven de
hoofdprogramma's staat. De hoofdprogramma's zijn (met de afkortende letters
vet gedrukt):
-CIODEL CREATION
-CROSS-SECTION ANALYSIS
-0üTPVT DISPLAY

-ENHANCED MESH GENERATION
Het invoeren van de geometrie, het interactief genereren van een
elementenverdeling zonder lokale verfijningen ("schaakbord"-mesh),het
aanbrengen van de randvoorwaarden en het specificeren van de belastingen,
evenals het definieren van de materiaalparameters vindt plaats onder CIODEL
CREATION.
CROSS-SECTIOH IhESAE91SfS, de berekening van Karakteristieke grootheden van
profieldoorsneden is voor dit verslag niet van belang.
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FIG. 4 . 2 . DE STRUCTUUR VAN SDRC/MODEL CREATION (REVISIE 7 . 0 )
SUPERTAB 7 . 0

I

OUTPUT-DISPLAY

MODEL-PREPARATION

ENHANCED-UESHGENERATION

(zie 3 )

,ANALYSIS-FILE-MANIPULATOR (zie 4 )
L

ad 1

:

Het beschrijven
*POINTS
*LINES
"ARCS
*SPLINES
*EDGES

van de geometrie van het
(punten),
(lijnstukken),
(stukken cirkelboog),
(polynoomkrommen),
(contourdeel dat gevormd
se1 van een of meerdere
*SüRFACES (een oppervlak dat wordt

*VOLUMES

model in:

wordt door een samenstellines arcs of splines),
ingesloten door 3 of 4

edges 1 ,
(een volume ingesloten door 5 of 6 surfaces).

ad 2

:

Mesh-generator voor elementverdelingen zonder locale verfijningen
(kan worden gebruikt voor drie dimensionale vaste lichamen (solids)).

ad 3

:

-het
-het
-het
-het

ad 4

:

Manipulator om z.g.n. UNIVERSAL-FILES te schrijven en te lezen.
Middels het iaterface programma FILE-TRANSLATOR kan een UNIVERSALFILE tot MARC-invoer worden omgezet.

aanbrengen van de randvoorwaarden,
specificeren van de belastingen,
definieren van de materiaalparameters,
controleren van de mesh.
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In ENBANCM UESH G€NERATIOR is het mogelijk elementverdelingen met lokale
verfijningen te genereren. In de 8 . 5 revisie is TRIQUAHESH uitgebreid tot
een drie dimensionale meshgenerator.
Met OüTPüT DISPLAY kunnen de resultaten van de berekening grafisch worden
gerepresenteerd.
Figuur 4 . 2 . toont de structuur van het hoofdprogramma HûDEL CREATION.
Voor nadere informatie verwijs ik naar de SUPERTAB command flowchart (lit.
[ 1 9 ] > en SUPERTAB overwiew (lit. [20]).

4 . 3 . HET SPELINGS- EN WRIJVINGSELEMENT
4 . 3 . 1 . De PrinciPiele maoselijkheden van de spelinss- en wriivinuselementen

Indien twee elementen op de standaardwijze aan elkaar verbonden worden, dan
komen de knooppunten op de samenvallende rand in de topologische lijst van
beide elementen voor. Op die wijze is de continuiteit van de verplaatsingen
gewaarborgd. Met andere woorden: er vallen geen gaten in de constructie en
er zullen evenmin materialen in elkaar door dringen. Deze situatie is in
figuur 4 . 3 . geschetst. Voor de duidelijkheid van de grafische representatie
worden de elementen hier tweedimensionaal voorgesteld. De 'gaplink' heeft de
capaciteit om driedimensionaal te functioneren.
FIG. 4 . 3 . DE STANDAARD KOPPELING
TUSSEN ELEMENTEN

elementnummer topologische lijst
2

4 3 5 6
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Soms is het gewenst dat tussen de verplaatsingen van twee knooppunten een
relatie geldt. Indien we de aan elkaar grenzende randen volledig
onafhankelijk opbouwen, dat wil zeggen dat er in de topologische lijst van
de aangrenzende elementen geen gemeenschappelijke knopen voorkomen, dan
bestaat de mogelijkheid dat er een spleet ontstaat. Anderzijds is het ook
mogelijk dat de elementen door elkaar heen bewegen.(fig. 4 . 4 )
FIG. 4 . 4 . ONAFHANKELIJKE
AANGRENZENDE ELEMENTEN

1
elementnummer topologische lijst
1

1 2 3 4

2

5 6 7 8

t

Indien we de fysische interactie tussen twee lichamen willen beschrijven dan
moet de mogelijkheid van overlapping van elementen worden uitgesloten. We
kunnen dan de knooppunten van twee vrije randen via een relatie aan elkaar
koppelen zodat er een spleet kan ontstaan, maar in het geval dat de lichamen
tegen elkaar aan gedrukt worden kunnen er krachten worden doorgeleid. Deze
relatie wordt verzorgd door de z.g.n. spelings- en wrijvingselementen, in
MARC terminologie de 'gap-links'. Zie figuur 4 . 5 .

-

4.7

-

~

FIG. 4 . 5 . SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN HET SPELINGSNECHANISME
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12 11
elementnummer topologische lijst

gapelement topologische lijst

1

1 2 3 4

3

3

910

6

2

5 6 7 8

4

4 11 12
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4 . 3 . 2 . Het crebruik in MARC

De gap-link is een vierknoopselement. Het eerste en het laatste knooppunt
uit de topologische lijst geven aan welke knooppunten ten opzichte van
elkaar spelings en/of wrijvingsmogelijkheden krijgen. Deze eerste en vierde
knoop hebben ieder drie coördinaten die hun ruimtelijke posities vastleggen.
In de meeste situaties (als er geen vooropening van de spleet wordt
verondersteld) zullen deze twee knooppunten ruimtelijk samenvallen. De
tweede knoop uit de topologische lijst heeft eveneens drie coördinaten. Aan
die coördinaten moet de fysische interpretatie van de normaalrichting op het
contact oppervlak worden gehecht. Middels dit knooppunt wordt de
eenheidsbuitennormaal op het oppervlak van de eerste knoop uit de
topologische lijst weergegeven, met andere woorden de richting waarin de
materialen van elkaar af mogen bewegen. Voor de derde knoop geldt een
analoog verhaal, zij het dat hier de wrijvingsrichting wordt gespecificeerd.
I

-
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Resumerend komen we voor de gap-link tot:
Invoer :

* de topologische lijst:

*
*

*
*

*

uitvoer:

4 knooppuntsnummers

knooppunt 1 heeft de coördinaten van een punt op een van
de twee vrije oppervlakken
k ~ ~ ~ p p u2 ngeeft
t
de eenheidsbuitennormaal op het eerste
vrije oppervlak weer
knooppunt 3 geeft de eenheidsraakvector aan het eerste
vrije oppervlak weer
knooppunt 4 geeft de coördinaten van een knooppunt op
het tweede vrije oppervlak weer
de invoer van de fysische eigenschappen van de elementen
wordt gebruikt om de vooropening en de
wrijvingscoëfficient te specificeren.

* het open of dicht staan van de gap-link
*
*
*

(

of er al dan

niet een spleet is ontstaan)
de aanwezige normaalkracht ( O als gap-link open is)
de wrijvingskracht (als p#O en Fn#O)
eventueel slippen van de gap-link

Er bestaat nog een speciale optie bij dit elementtype : de toekenning van
een negatieve vooropening. In de berekeningen zal in eerste instantie de
vooropening worden weggewerkt hetgeen inhoud dat de knooppunten van de gaplink die aan de vaste lichamen zijn verbonden over een afstand ter grootte
van de absolute waarde van de vooropening uit elkaar worden bewogen . Zie
figuur 4 . 6 .
FIG. 4.6. HET EFFECT VAN EEN NEGATIEVE VOOROPENING
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De techniek van de negatieve vooropening is bij uitstek geschikt om een
voorspanning in de constructie aan te brengen, zoals bij een pasverbinding
het geval is.

4 . 4 . DE MONTAGE VAN DE FRICTIERETENTIEPIN EN DE SPANNINGSBEINVLOEDE ZONE
4 . 4 . 1 . De modelvorminq

Voor dit probleem is gekozen voor een axisymmetrisch model. Aan de hand van
deze analyse moet het mogelijk zijn om uitspraken te doen over de door de
overmaat van de pin veroorzaakte spanningsconcentraties, met name die van de
tangentiële spanningscomponent in het glazuur. Het onderste deel van figuur
4 . 7 . is het model dat hier gesimuleerd wordt getekend. Er wordt gewerkt met
de volgende materiaaleigenschappen:

MATERIAAL

E-MODULUS

[N/mm2]
13000

DENTINE
GLAZUUR
50000
a@TITANIUM 120000

DWARSCONTRACTIE
COEFFICIENT

1-3
0.3
O. 3

0.3.

De simulatie van de overmaat vindt plaats door de spelingselementen, die
zich op het contactvlak tussen de pin en het dentine bevinden, een
negatieve vooropening te geven. Daar het in hoofdstuk 3 onmogelijk is
gebleken deze overmaat binnen redelijke toleranties te bepalen is hier de
arbitraire maat van 0.01 [mm] , betrokken op de straal van de pin,
aangenomen. Daar de optredende spanningen lineair zijn in de overmaat is
deze keuze niet van belang als het gaat om relatieve veranderingen in de
optredende tangentiële spanningen. Als variabele in de berekeningen is
gekozen voor de dikte van de laag dentine tussen de pin en het glazuur.
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4 . 4 . 2 . De resultaten

De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in figuur 4 . 7 . , waarin de
tangentiële spanningscomponent dimensieloos is gemaakt door deze te delen
door de maximaal optredende waarde. De berekeningen zijn uitgevoerd voor een
dikte van de laag dentine van 0 . 5 , 1.0, 1 . 5 , 2.0, 2 . 5 , 3 . 0 en 4.0 maal de
diameter van de pin ( 0 . 5 4 [mm]). In de figuur is te zien dat de grootte van
de tangentiële spanningen in het glazuur meer dan evenredig gaan toenemen
als de dikte van de laag dentine minder dan 2*dpin wordt. Dit wordt
bevestigd in de literatuur en de praktijk waar de stelregel wordt gehanteerd
dat er een marge van tenminste 1 [mm] dentine tussen de pin en de glazuurdentinegrens moet worden aangehouden.
~~

FIG. 4 . 7 . DE RELATIEVE TANGENTIELE SPANNINGEN
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4 . 5 . DE RETENTIE VAN DE FRICTIERETENTIEPIN
4.5.1.

De modelvorminq

De werkelijkheid zal worden vereenvoudigd tot een axisymmetrische
voorstelling. Er zal een pin met een diameter van 0 . 5 4 [mm] in een
cilindrisch stuk dentine (diameter 3 . 2 [mm], hoogte 2 [mm]) worden
gemodelleerd. De pin bevindt zich over een lengte van 1 . 6 [mm] in het
dentine. Er wordt een wrijvingscoefficient van 0.3 [-I tussen het dentine en
het metaal van de pin verondersteld. Be overmaat, betrokken op de diameter,
zal 0.02 [mm] bedragen. Zie figuur 4 . 8 .
FIG. 4 . 8 . DE GEOMETRIE VAN HET FRICTIERETENTIEMODEL

Deze overmaat wordt aangebracht door de spelings- en wrijvingselementen een
vooropening van - 0 . 0 1 [mat] te geven. Daar deze vooropening betrekking heeft
op de straal is dit equivalent met de eerder genoemde 0.02 [mm]. Daar waar
de pin uit het dentine komt zal een verdeelde belasting in axiale richting
worden aangebracht, die incrementeel toeneemt. Er zal worden gekeken naar de
belasting die nodig is om de pin uit het dentine te trekken. A l s criterium
hiervoor wordt aangenomen dat alle wrijvingselementen moeten slippen.
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4 . 5 . 2 . De resultaten

Bij een belasting van 3 2 0 [NI ofwel 1 3 0 0 [N/m 2 ] wordt het punt bereikt
waarbij nagenoeg alle gap-links s l i p vertonen. In figuur 4 . 9 . is dit
inzichtelijk gemaakt door de axiale verplaatsingen van de aan elkaar
gekoppelde knooppunten als functie van de diepte uit te zetten.
FIG. 4.9. DE SLIP IN DE WRIJVINGSELEMENTEN
I
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Uit de figuur is te zien dat slechts voor de laatste vier koppels
knooppunten de axiale verplaatsingen gelijk zijn; er treedt daar geen slip
op. In de figuren 4 . 1 0 en 4 . 1 1 zijn de door de gaplinks doorgeleide normaalen wrijvingskrachten uitgezet.
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4 . 6 . DE MONTAGE EN DE RETENTIE VAN DE SCHROEFPIN
4 . 6 . 1 . De montase

Bij de montage wordt de pin in het voorgeboorde gat gedraaid. Op grond van
de manier van inbrengen zijn er drie typen te onderscheiden:
1 - met een hulpgereedschap handmatig ingedraaide pinnen
2- met de hand ingedraaide pinnen die vast zitten aan een houder die
als hulpgereedschap fungeert. Onmiddellijk boven de kop van de pin
bevPndt zich een groef in de pin. A l s de bodem van het gat wordt
bereikt neemt het aandraaimoment toe en de houder zal ter hoogte
van de groef van de pin breken.
3- machinaal (met een boorkop) in te brengen pinnen. Deze werken
eveneens volgens het afbreekprincipe.
De handmatig ingebrachte pinnen bereiken bijna altijd de bodem van het
voorgeboorde gat. Machinaal ingebrachte pinnen breken frequenter van de
houder af, voor ze de bodem van het gat hebben bereikt. Voor de verdere
modelvorming en berekeningen zal van de geidealiseerde situatie worden
uitgegaan dat de pin precies de bodem van het gat bereikt, maar daarop geen
druk uitoefent. Verder zal er worden verondersteld dat de pin en de omgeving
van de pin in een spanningsloze toestand verkeren na het inbrengen, oftewel
dat de zelftappende draad optimaal snijdt. In hoeverre deze
vooronderstelling correct is kan niet worden achterhaald.
4 . 6 . 2 . Modelvormins en substructurerinq

De geometrie van de schroefgangen van de zelftappende pinnen is dermate
complex (fig. 4 . 1 3 . A ) dat er behoefte ontstaat aan een vereenvoudigd model.
De eerste stap in de modelvorming is het axisynunetrisch voorstellen van de
schroefgangen. Dit proces wordt geïllustreerd in figuur 4 . 1 3 . A en B.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze vereenvoudiging alleen gemaakt
kan worden voor axisymmetrische belastingsgevallen. Belasting door een
normaalkracht is een van de mogelijke axisymmetrische belastingstoestanden.

FIG. 4.13. DE MODELVORMING
WERKELIJKHEID
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In het model zal geen hechting tussen het materiaal van de pin en het
omringende dentine worden verondersteld. Op grond van fysisch inzicht worden
er hoge spanningsconcentraties verwacht rond de scherpe overgangen van de
schroefgangen. Om deze spanningsverdelingen op een betrouwbare wijze te
simuleren in de berekeningen moet rond de scherpe overgangen met een sterk
verfijnde elementverdeling worden gewerkt. Gezien de beschikbare
computercapaciteit en de aan de berekeningen verbonden kosten is het niet
iaogeiijk om meer dam && schroefgang t e asdeiieren d i e aan h e t voornoemde
criterium voldoet. Daarom zal tot substructurering worden overgegaan. Dit
houdt in dat er sterk gestileerd model van de gehele pin en het omringende
dentine worden gemaakt, dat verder zal worden aangeduid met 'het globale' of
'macro' model. Daaruit zullen de volgende gegevens worden gedestileerd:
* de per schroefgang doorgeleide krachten
* de knooppuntsverplaatsingen van de zwaarst belaste schroefgang en de
omgeving.
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De knooppuntsverplaatsingen rond de zwaarst belaste schroefgang zullen
worden overgedragen op een model van een enkele schroefgang die de geometrie
nauwkeurig beschrijft. Dit model heet het 'locale' of 'micro' model. Deze
werkwijze heeft naast de besparingen in computerbelasting nog een belangrijk
voordeel: er ontstaat een flexibel geheel met betrekking tot variaties van
de beschrijvende parameters. We onderscheiden hierbij de drie categorieën in
de beschrijvende parameters.
1- parameters die bij variatie in essentie slechts nieuwe berekeningen

van het
* de
* de
* de
* de

globale en het locale model eisen:
elasticiteitsmodulus van de pin
elasticiteitsmodulus van het dentine
dwarscontractiecoëfficient van de pin
dwarscontractiecoefficient van het dentine.

U i t deze berekening volgt een nieuwe waarde voor de normaalkracht

van de zwaarst belaste schroefgang, alsmede een nieuw
verplaatsingsveld. De verplaatsingen vormen de nieuwe
randvoorwaarden voor het locale model.
2- parameters die bij variatie de generatie en de berekening van een

nieuw globaal model vereisen:
* de spoed van de schroefdraad
* het aantal gangen dat tot de krachtsdoorleiding bijdraagt.
De uitkomsten van deze berekening kunnen direct op de uitkomsten
van eerdere berekeningen aan het locale model worden overgedragen
(lineaire extrapolatie).
3-

parameters die bij variatie de generatie en het doorrekenen van een
nieuw locaal model nodig maken:
* de diameter van de schroefpin
* de geometrie van de draad.
Indien variaties van deze parameters worden bestudeerd moeten er
nieuwe globale en locale modellen worden gegenereerd en worden
doorgerekend.

Schematisch zien de mogelijkheden van de substructurering er als volgt uit:
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FIG. 4.14. DE INTERACTIE TUSSEN HET GLOBALE EN HET LOCALE MODEL
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4.6.3. Het ulobale model

in het globale model wordt elke schroefgang door &n spelingselement
gerepresenteerd, waarbij de normaalrichting van de gaplink loodrecht op het
belaste oppervlak van de schroefgang is gedefinieerd. Voor het model van de
MINIM schroefpin zijn er op die wijze 6 schroefgangen met een spoed van 0.27
[mm] gemodelleerd op een diameter van 0.265 [mm]. (zie fig. 4.15)
I

I

FIG. 4.15. HET GLOBALE MODEL VOOR DE

MINIM PIN

- 4.19 FIG.4.16. DE GEOMETRIE VAN EEN SCHROEFGANG
0.6 L

FIG. 4.17. DE ELEMENTVERDELING VAN HET LOCALE MODEL

c

- 4.20 4 . 6 . 5 . De resultaten

Een eerste indicatie voor het verloop van de berekeningen aan het globale
model is de gedeformeerde structuur; zie figuur 4 . 1 8 .
In deze figuur zijn duidelijk de plaatsen te herkennen waar de schroefgangen
zijn gesimuleerd. De werkelijke verplaatsing van de kopse kant van de pin
bedraagt 0 . 0 0 1 [mm]. Om die verplaatsing te bereiken was een belasting van
2
100 [N/mm
nodig, hetgeen overeenkomt met een normaalkracht van 22 [NI.

1

FIG. 4 . 1 8 . DE GEDEFORMEERDE

C

1

In eerste instantie zijn we geinteresseerd in de zwaarst belaste
schroefgang. Daartoe zijn de normaalkrachten op de flanken van de
schroefgangen (van de diepst gelegen gang naar boven) in grafiekvorm
uitgezet (fig. 4 . 1 9 . ) . Het blijkt dat de onderste schroefgang met 5.65 [Pi]
de grootste bijdrage levert aan de krachtdoorleiding.
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Vervolgens is er gekeken naar het verloop van de axiale spanningscomponent
als functie van de diepte in het dentine. Deze spanningscomponent neemt
2
geleidelijk af van 100 naar O
I . Geheel conform de verwachtingen (fig.
4.20).
~~~~~

FIG. 4.20. HET VERLOOF VAN DE AXIALE SPANNINGEN IN DE FIN
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Tenslotte zijn de knooppuntsverplaatsingen langs de in figuur 4.21. A
aangegeven lijnen grafisch weergegeven in de figuren 4.21. B t/m D.
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FIG. 4.21 A t / m D, DE KNOOPPUNTSVERPLAATSINGEN ROND DE ZWAARST BELASTE
SCHROEFGANG
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Vervolgens is het locale model doorgerekend , de onderste schroefgang
simulerend. De resultaten laten zich het beste interpreteren aan de hand van
de gedeformeerde structuur. Deze vertoont spleten, daar waar ze op grond van
fysisch inzicht te verwachten waren ( f i g . 4 . 2 2 ) .
FIG. 4 . 2 2 . DE GEDEFORMEERDE STRUCTUUR VAN HET LOCALE MODEL

Vervolgens zijn (in het locale model) de door de gaplinks doorgeleide
normaalkrachten als functie van een coördinaat van onder naar boven langs
het scheidingsvlak uitgezet. De sommatie van deze krachten levert 6.2 [NI,
hetgeen ongeveer 40 % afwijkt van de in het globale model voor de
overeenkomstige schroefgang gevonden 5 . 6 [NI (fig. 4 . 2 3 ) .
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De Von Mises spanning in het dentine is uitgezet als functie van een
coördinaat die langs het scheidingsvlak loopt. in de onderste uitstekende
punt van de schroefgang bereikt de vergelijkspanning een waarde van 310
[N/mm2 3 , hetgeen onrealistisch hoog is voor dit materiaal. De zeer hoge
spanningsconcentratie wordt veroorzaakt door de zeer scherpe overgangen in
de schroefdraad. In de praktijk zal op die plaatsen altijd een
afrondingsstraal aanwezig zijn. Het lijkt er echter wel op dat hier de
initialisatie tot het falen van de constructie moet worden gezocht, hetgeen
in overeenstemming kan worden gebracht met de in de experimenten gevonden
breuklijnen (van onder aan de pin in een wijder wordende trechtervorm naar
het oppervlak).
FIG. 4 . 2 4 . DE VON MISES SPANNING IN HET DENTINE LANGS HET
CONTACTOPPERVLAK
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5.1. INLEIDING

Het doel van deze berekening is om de invloed na te gaan van een buigend
moment in de p.p.-pin op de deformaties van en de spanningen in het
natuurlijke restweefsel. Van eminent belang hierbij zijn de grootte van de
spanningen en de door die spanningen beinvloede zône.
Daar de fysische werkelijkheid geonnetrisch zeer moeilijk te beschrijven valt
zal hier met een sterk gestileerd model worden gewerkt. Bovendien wordt
slechts naar een beperkt gebied van de premolaar gekeken daar te verwachten
valt dat er zich slechts lokale spanningsconcentraties rond de pin zullen
voordoen. De volgende geometrie vormt de uitgangssituatie voor het E.E.W.
model :
*er is een ringvormig stuk dentine verondersteld, met een binnen diameter
van 0.5 [mn] en een buitendiameter van 7 [mm]. De hoogte van het dentine
bedraagt 3 [mml. Aan de onder- en bovenzijde is het dentine begrensd door
een vlak loodrecht op de hartas van de ring. Het bovenste vlak vormt in de
fysische werkelijkheid de begrenzing met de restauratie.
*de pulpa (zenuwholte) is leeg verondersteld en loopt door over de gehefe
hoogte van het model.
*de pin heeft een diameter van 0.6 [mm] en bevindt zich over een lengte van
2 [mm] in het dentine. De lokatie van de pin is op 1 . 5 [mm] uit de
glazuurrand. De hartas van de pin is parallel aan de hartas van de cilinder
dentine.
*aan de bovenzijde van het model is een driehoekige rand glazuur in
omtreksrichting aangebracht. De glazuurrand is 1 [mm] hoog en heeft een
grootste breedte van 0.75 [mm].
Deze informatie is samengevat in figuur 5.1.
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FIG. 5.1. DE GEOMETRIE VAN HET MODEL
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In de berekeningen zal met de volgende materiaaleigenschappen worden
gewerkt:

I

TABEL 5.1. DE MATERIAALEIGENSCHAPPEN
E [N/mm2]

MATERIAAL
~~

DENT INE
GLAZUUR
PIN(af3-TITANIUM)

1.30 E 04

5.00 E 04

1.20 E 05

Waarin E de elasticiteitsmodulus en v de dwarscontractiecoëfficient is.
A l s belastingssituatie is gekozen voor een buigend moment

as. Dit om de volgende redenen:

om de positieve Y-

-
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*het X-2-vlak is voor de geometrie een symmetrievlak en door de keuze van
het moment om de +Y-as is dat ook ten aanzien van de belastingssituatie zo.
Derhalve kan er met een halfmodel worden volstaan.
*de opgegeven belasting veroorzaakt vermindering van de dikte van het
dentine tussen de pin en de glazuurrand . Dit is voor de spanningen in het
glazuur de zwaarste belastingstoestand.
Omtrent de pin en diens bevestiging in het dentine zijn de volgende
vooronderstellingen gedaan:
*Het belastende buigende moment heerst daar waar de pin het scheidingsvlak
tussen restweefsel en restauratiemateriaal passeert.
*de pin is zonder overmaat in het dentine bevestigd.
*de pin hecht niet aan het dentine, d.w.z. dat de pin in de onbelaste
toestand los en spanningsloos in het dentine zit.
*er wordt geen wrijvingscoëfficient in rekening gebracht ( u = O ) .
5.2. DE E.E.M. MODELLERING

Het in hoofdstuk 5 . 1 . beschreven model zal met een verdeling in drie
dimensionale elementen (solids) worden gemodelleerd. De keuze voor een axisymmetrische benadering met fourierelementen van de p.p.-pin en naaste
omgeving is niet mogelijk omdat er noch in FEMSYS noch in MARC een spelingsen wrijvingselement (gap-link) beschikbaar is in fourierformulering. Een
dergelijk element is noodzakelijk voor deze berekening daar te verwachten
valt dat langs de omtrek van de pin plaatselijk een spleet zal optreden,
terwijl er elders op de omtrek materiaalcontact zal zijn.
5 . 2 . 1 . Be

in dit model aebruikte elementtvpen

Voor spanningsberekeningen aan driedimensionale lichamen biedt IrLwRC het
z.g.n. 20-node-brick element. Dit is een kwadratisch, isoparametrisch
element., dat wil zeggen dat zowel de vorm van elke zijde als het
verplaatsingsveld tot en met kwadratische termen worden beschreven. Dit
element heeft drie vrijheidsgraden per knoop, translaties in de drie
asrichtingen. Dit element heeft 6 buitenvlakken met ieder 4 ribben en heeft
in het totaal 20 knooppunten. De buitenvlakken kennen een bepaalde nummering

-
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die volgens een aangenomen conventie volgt uit de topologie (connectivity in
MARC terminologie). Figuur 5 . 2 . illustreert een en ander en laat tevens de
nummering van de buiten-oppervlakken zien.
FIG. 5.2. DE 20-NODE-BRICK
KWADRATISCH

i 2156

2 3267
3 4378
L 1185
5 123L
6 6587

Het kwadratische verloop van de vora van de ribben maakt dit element
geschikt om gekromde lichamen nauwkeurig te beschrijven. In de berekeningen
werkt MARC met 27-integratiepunten in het element die in 3 lagen van 9
punten tussen twee tegenover elkaar liggende vlakken liggen. Onder elk vlak
. liggen derhalve 9 integratie punten.
Het is toegestaan om van een bepaald buitenoppervlak twee overliggende
ribben samen te knijpen tot een rand; er ontstaat dan een wig.
De invoer die het rekenpakket MARC voor dit element verlangt en de uitvoer
die het levert ziet er beknopt zo uit:
-invoer:
* 3 coördinaten per knooppunt (totaal 60 stuks)
* het element type nummer (21)
* de topologie (connectivity), de samenhang van de knooppunten.
Die volgens figuur 5 . 2 . moet worden geleverd, beginnend op een
oppervlak, naar buiten kijkend tegen de klok in draaiend.
* E en v , de elasticiteitsmodulus en de dwarscontractiecoëfficient.
-uitvoer: * 3 verplaatsingen per coördinaat, U, v, en w (60 tot.)
* de 6 componenten van de symmetrische spanningstensor in elk
integratiepunt (120 getallen). o X x , Oyy, IJzz, oxy, Oyz, oXz
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*

er zijn opties om nog meer uitvoer te verkrijgen zoals rekken
en de Von Mises spanning.

Het tweede in dit probleem gebruikte elementtype is de gap-link. De
rekenmogelijkheden van dit element zijn in hoofdstuk 4 behandeld. Hier wordt
de gap-link voor een driedimensionale berekening gebruikt maar dat veranderd
niets wezenlijks.
5.2.2. De elementenverdelinq

Om binnen de capaciteit van de PRIME-750 computer een berekening aan een
driedimensionaal lichaam met contactelementen uit te voeren is een omzichtig
omspringen met het aantal elementen vereist. Veelal zal een concessie aan de
verlangde nauwkeurigheid van de oplossing moeten worden gedaan.
Een eerste belangrijke besparing van het aantal elementen is gevonden in het
werken met een halfmodel. Deze halvering kan plaatsvinden omdat zowel de
geometrie als de belasting symmetrisch zijn in het X-Z-vlak.
In tweede instantie is gekozen voor het weglaten van het materiaal aan de
zyde van de negatieve X-as. Dit omdat het te verwachten valt dat deformaties
en spanningsconcentraties zich zullen voordoen in een beperkt gebied rond de
pin.
De pin is in de lengterichting verdeeld in twee elementen en in de doorsnede
bevindt zich slechts een element. Dit zeer geringe aantal elementen is een
voortvloeisel uit het feit dat kwadratische elementen een spanningsveld van
een balk/buigprobleem zeer goed beschrijven en uit het feit dat we meer
geinteresseerd zijn in de spanningen in het dentine dan in de spanningen in
de pin. Het omingende dentine is in drie lagen (twee in de hoogte van de
pin en een laag eronder) van elk 19 elementen verdeeld. In 'radiale'
richting vinden we 5 elementen en in 'omtreks' richting zijn er vier
elementen geplaatst met een afnemende grofheid in de richting van de pin.
Een van deze twintig elementen is de pin . De glazuurrand is aansluitend op
de bovenste laag dentine-elementen geplaatst. Zowel in de hoogte als in de
dikte wordt het glazuur met 1 element beschreven.

-

5.6 -

FIG 5.3. DE GAPLINKS AAN DE PIN

Over het totale contactoppervlak tussen de pin en het dentine zijn spelingsen wrijvingselementen aangebracht. Ze zijn consequent van de pin naar het
dentine aangebracht. De normaalrichting van de gap-elementen is steeds
loodrecht op het manteloppervlak van de pin. De wrijvingsrichting is de
positieve 2-richting. Omdat de elementverdeling in 2-richting voor deze
contactzône constant is, is er voor de 29 gap-links slechts een set van 7
normaalrichtingen nodig. Dit is in figuur 5.3. inzichtelijk gemaakt. Uit de
zelfde figuur valt te zien dat er twee afwijkende gap-links zijn, onder aan
de pin. Deze elementen zijn opgenomen om een scheefstelling van de
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onderzijde van de pin tenopzichte van het omringende dentine mogelijk te
naken. Het resultaat wordt in figuur 5.4. gepresenteerd, evenwel zonder de
gap-elementen in beeld te brengen.
5.2.3. Be essentiële randvoorwaarden
FIG 5 . 4 . DE RANDVOORWAARDEN

-=ONDERDRUKTE
VRYHEIDS G R A A D

Om de symmetrie van het model in het X-2-vlak in rekening te brengen zijn de

verplaatsingen van de knooppunten die in dat vlak liggen in Y-richting
onderdrukt. Verder zijn de verplaatsingen van de knooppunten op de
onderzijde van het model in 2-richting onderdrukt. Er is gekozen voor het
onderdrukken van de verplaatsing in X-richting van de knooppunten op het YZ-vlak. Hiermee is dit vlak een symmetrievlak van äe constructie geworden.
Feitelijk simuleert deze berekening dus twee tegenover elkaar liggende p.p.pinnen die uit elkaar worden gebogen. Indien de X-verplaatsingen op het Y-Zvlak vrij waren gelaten, dan zou het dentine en het glazuur een betere
mogelijkheid hebben gehad om als star lichaam met de pin mee te verplaatsen
en waren de optredende spanningen geringer gebleven. Met deze keuze van
randvoorwaarden wordt er een ‘worst case analysis’ gemaakt.

5.2.4. De

OP
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de constructie aanoebrachte belastinq

Uit hoofdstuk 5 . 1 . is bekend dat er op de pin een buigend moment moet worden
aangebracht, zodanig dat de pin naar de dichtsbijzijnde glazuurrand wordt
toegebogen. Het moment wordt gerepresenteerd door een vector door het punt
(2,0,0) in de positieve Y-richting, zie figuur 5.5.A.

I

FIG. 5.5. DE BELASTINGSSITUATIE
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Om het moment in de constructie in te leiden zonder lokale
spanningsconcentraties te veroorzaken zal worden gewerkt met een
spanningsverdeling op het bovenvlak van de pin die equivalent is met h e t
beoogde moment. Het verband tussen de spanningsverdeling en het moment wordt
als volgt tot uitdrukking gebracht:
(5.1)
Na overgang op het cilindercoödinatenstelsel van figuur 5.5.B is de
integrail eenvoudig te bepalen; voor de halve pin in het model geldt:
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Een eerste belangrijk resultaat is de gedeformeerde structuur. Er is een
plot van de gedeformeerde mesh opgenomen op de volgende pagina.
Verder zijn contour-plots van de volgende spanningscomponenten opgenomen:
O

yy'

a

xy en %on Mises
Om een duidelijk inzicht te geven in de grootte van deze
ligt
spanningscomponenten zijn de niveaus gefixeerd. Voor axxI CI en a
YY
XY
de waarde van de spanning tussen de -0.035 en t0.025 [N/nun2]. Het interval
tussen de niveaulijnen is 0.005 [N/mm2]. Niveaulijn 8 representeert het nul
niveau.
OXX'

FIG. 5.8. DE GEDEFORMEERDE STRUCTUUR: ----- -
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5.5. DE CONTROLE OP DE RESULTATEN
Om de betrouwbaarheid van de berekening na te gaan zijn de resultaten aan de
volgende criteria getoetst:
1-algemeen fysisch inzicht.
2-de knooppuntskrachten van de belaste zijde van het bovenste
pinelement moeten voor elke belastingstoestand equivalent zijn met
die belastingstoestand.
3-de via de gap-links doorgeleide normaalkrachten moeten in
krachten- en momenten evenwicht zijn met de belasting.
4-daar waar een gap-link geopend is (er een spleet in de constructie
is) mag er geen spanningscomponent loodrecht op het materiaaloppervlak bestaan.
*ad 1 In de plot van de gedeformeerde structuur is te zien dat de pin
inderdaad uitbuigt naar de glazuurrand toe. Aan de bovenzijde van de
pin wordt het dentine naar het glazuur toe gedrukt en er ontstaat een
kleine opstulping, terwijl aan de andere zijde van de pin een spleet
ontstaat. Een halve millimeter dieper in het dentine ligt de pin aan
de zijde van de Z-as tegen het dentine aan terwijl er aan de
glazuurzijde een spleet is ontstaan.
De contourplots van de spanningen laten zien dat het belangrijkste
fenomeen een drukspanning in X-richting is daar waar de bovenzijde van
de pin tegen het dentine aandrukt. Dit is conform de verwachtingen.
*ad 2 Voor de in het eerste increment op de kop van de pin aangebrachte
uniforme druk van 0.01 [N/m 2] geldt:
Rpin
p.r dr dip = p. 1.0 v Rpin2= 0.01 1.0 v 0.32=
Fn =J p da = J
A
-Ir
o
= 2 . 8 2 8 E-O3 [N/mm 2 I
(5.4)
v

Voor de halve pin betekent dat Fn= 1.414 [N/mm2]
Deze kracht moet ook volgen uit de sommatie van de knooppuntskrachten in 2-richting op de volgende knooppunten:
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TABEL 5.2. KNOOPPUNTSKRACHTEN
2-RICHTING ( l e INCREIUIENT)
KNOOPPUNTS
NUMMER

FZ

IN

1

CN/mm2

9.250 E-O5
-6.389 E-O4
-4.413 E-O4
7.026 E-O5
1.583 E-04
-4.717 E-O4
-3.000 E-O4
1.635 E-04

356
39 1

403
415
421

EF,= -1.397 E-031
TABEL 5.3 EQUIVALENTIE KNPT .KRACHTEN BELASTING ( 2e INCREWENT)
j

KNOOPPUNTS

Fx

NUMMER

[NI

290
340
341
356
381
403
415
42 1

O

O

0.000 E O0

O

O
O

9.826 E-O6

O

0
O

f

totaal
I 1.24 E-O3 1
I 3.12 E-O3
In het tweede increment van de berekening is over de uniforme druk het
buigende moment van 3.18 E-03 [N nim] I om de +Y-asI gesuperponeerd.0ok
hier moet gelden dat de som van de 2-componenten van de knooppuntskrachten gelijk is aan de normaalkracht en de sommatie van de
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momenten van de knooppuntskrachten t.o.v. de lijn in +Y-richting door
X=2.0 moet 3.18 E-O3 [Nmmf zijn.
Met behulp van tabel 5.3 volgt hieruit:
2
1 FZ= 1 . 2 4 E-O3 [N/mm 3
I:

M = 3.12 E-O3 [Nmm]

deze waarden zijn in overeenstemming
met de waarden uit fig 5.6

*ad 3-Om te controleren of de op de pin uitgeoefende krachten in
momentenevenwicht zijn met het op de pin uitgeoefende moment moet
worden gekeken naar de X-component van de door de gap-link doorgeleide
normaalkracht, en de arm waarop deze kracht werkt.
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gaplinks
op z=o

open

open

open

open

dicht

dicht

-

-

open

-

open

-

-

-

open

open

open

-

-

-

dicht

I

Fnormaaì
X-comp

-

-

-

-

-

gaplinks
op z=0.5

dicht

-

dicht

Fnormaai
X-comp

5.7 E-O5

-

1.7 E-O4

-5.7E-05

-

-1.2E-04

-

dicht

dicht

dicht

dicht

4.9 E-O4 2.3 E-O3 6.0 E-04
2.2 E-O6 1.7 E-O3 6.0 E-04

~

gaplinks
op z=l.O
Fnormaal
X-comp

7.8 E-O5 9.9 E-O4 3.1 E-O4 1.2 E-O4
-7.8E-05 -8.5E-04 -2.1E-04 -1.2E-04

gaplinks
op z=1.5

dicht

-

dicht

-

open

-

open

Fnormaaì
X-comp

4.9.E-04
-4.9E-04

-

8.9 E-O4
-6.1E-04

-

-

-

-

-

gaplinks
op 2=2.0
FnormaaI.
K-comp

-

open

dicht

open

dicht

open

open

open

-

1.4 E-O4

-

-

-1.2E-04

5.7 E-O5
-6.1E-05

-

-

-

-

-

-

I

Uit tabel 5.4 blijkt dat de gaplinks middels de normaalkrachten een moment
van -3.20 E-O3 [Nmm] op de pin uitoefenen om de +Y-as. Dit moment maakt
inderdaad evenwicht met de heersende belasting.

- 5.19 *ad 4-De contrôle van de spanningen die loodrecht op het mantel oppervlak
van de pin heersen zal alleen worden uitgevoerd voor de bovenste ring
gap-links, dat wil zeggen de elementen 65 tot en met 72. Daarvoor is
een uitdraai gemaakt van de spanningstensoren in de betrokken
knooppunten van het dentine. Deze resultaten staan in tabel 5 . 5 . , en
tevens in grafiekvorm in figuur 5.12.

TABEL 5.5 DE COMPONENTEN VAN DE SPANNINGSTENSOREN
GROUP ID: NODES X-AS EN ROND GAT
NODE
STRESS-XX
STRESS-YY STRESS-Z Z

B

162
202
254
301
337

C

288
243

7.702E-04
3.966E-03
7.187E-O3
1.858E-02
2.187E-02
2.139E-O3
-3.329E-02

STRESS-XY

STRESS-YZ

STRESS-XZ

-2.674E-O4

-3.624E-04

1.475E-03

5.2766-04

-1.542E-03

1.701E-03
4.536E-03
6.07 9E-03
-4.521E-O3

7.827E-04
1.900E-03
7.838E-O3
7.842E-O3

1.712E-03
1.65lE-03
3.207E-03
-8.663E-O3

3.495E-04
6.212E-O4
1.645E-03
7.288E-04

-2.114E-04
1.282E-03

1.49OE-O2
1.689E-O2

1.058E-02
2.597E-O3

-1.977E-02
-8.756E-O3

-2.215E-03
-4.138E-O3

8.231E-03
7.264E-03

5.169E-O3
6,820E-O3
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KNOOPPUNT

-

SPANNINGS
VECTOR

BUITEN

SPANNINGSTENSOR

NORMAAL

7.702 -04
162

202

][ ~:3
[
3[ [

7.702 - 0 1

1.475 -03 -1.542 -03

O.OOO=

1.457 -03 -2.674 -04 5.276 -04
-1.542 -03 5.276 -04 -3.624 -04
3.966 -03
1.712 -03
-2.114 -04

1.712 -03 -2.114 -0
1.701 -03 3.495 -0

1.457 -03
-1.542 -03

7.702 -04
open

2.594 - 0 1
6.389 -04

1.930 -03

&J

-0.500:

3.495 -04 7.827 -04

-3.586 -04

254

7.187 -03 1.651 -03 1.282 -03 0.690
3.753 -03
1.651 -03 4.536 -03 6.212 -04 -0.730= -2.172 -03
1.282 -03 6.212 -04 1.900 -03 0 . 0 0 1 4.310 - 0 1

301

1.858 -02 3.207 -03
3.207 -03 6.079 -03
5.169 -03 1.645 -03

-1.200 -03
5.169 -03
1.645 -03 -0.994-r -5.700 -03

2.187 -02 -8.663 -03

6.820 -03 -0.453

337

] [
1[u:]
][
1[ 1 [

7.838 -03

-8.663 -03 -4.521 -03 7.288 -04
6.820 -03 7.288 -04 7.842 -03

(t,n)

[-1

.O80 - 0 j

open

2.740 -03
open

5.568 -03
open

-2.178 -03

-0.892
7.953 -03 -6.104 -03
0.00~[-3.738 - 0 j d i c h t

288

2.139 -03 -1.977 -02 8.231 -03 -0.754
1.136 -021
-1.977 -02 1.490 -03 -2.215 -03 - 0 . 6 5 7 ~ 5.130 -03 -1.193 -02
8 . 2 3 Î -03 -2.213 -03 5.058 -03 S.OUSJ - 4 . 7 5 4 -03 i d i c h t

243

-02 -8.756 -03 7.264 -03 -1.000
3.329 -02
-03 1.689 -02 -4.183 -03 0.000- 8.756 -03 -3.329 -02
7.264 -03 -4.138 -03 2.597 -03 0.000-/[-7.264
- 0 j dicht
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De resultaten van deze controle laten zich het beste interpreteren als ze
grafisch zijn weergegeven. In figuur 5.13. is horizontaal de afstand tussen de
betrokken knooppunten weergegeven en verticaal is de grootte van de
spanningscomponent loodrecht op het oppervlak uitgezet. Het blijkt dat er ter
plaatse van de open gap-links een lichte trekspanning loodrecht op het materiaal
voordoet, terwijl daar waar de gap-links gesloten zijn er een aanzienlijke
drukspanning voordoet. Dit is conform de verwachtingen.

5.6. CONCLUSIES

Uit deze berekening kan worden geconcludeerd dat een buigend moment in de
pin in een relatief kleine zdne spanningsconcentraties veroorzaakt. Tevens
blijkt dat deze belastingssituatie geen grote trekspanningen in
omtreksrichting in het glazuur veroorzaakt. Daar een trekspanning
vermoedelijk de oorzaak is van het barsten van de glazuurrand kan er gesteld
worden dat deze belasting waarschijnlijk niet verantwoordelijk is voor het

- 5.23 bezwijken van de constructie. Hierbij dient rekening te worden gehouden met
het feit dat door het toepassen van de randvoorwaarden op het Y-2-vlak er
een 'worst case analysis' is gemaakt.
Deze conclusies zijn in overeenstemming met de door de tandartsen in de
praktijk opgedane ervaringen. Het is gebruikelijk om een scheef geplaatste
pin te vervormen naar de gewenste stand door deze met een tang te verbuigen.
Er zijn geen gevallen bekend dat daarbij breuk van de glazuurrand optrad.
Een tweede conclusie ligt op het terrein van de computerfaciliteiten:
de zeer grote hoeveelheid processortijd die deze berekening vergt (zo'n 24
uur CP-time) maakt dit model ongeschikt om uitgebreid onderzoek naar de
invloed van de diverse pin-paraaetezs te doen. Het Ss echter nog mogelijk de
CP-time met ongeveer 30% te verminderen als het eerste increment achterwege
zou kunnen blijven. Het eerste increment was nodig om de pin in het gat te
houden bij het aanbrengen van het moment in het tweede increment. In dat
geval zou de starrelichaamsbeweging die de pin in axiale richting uit het
gat kan maken onderdrukt moeten worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de
bodem van de pin vastaan het dentine te koppelen, dat wil zeggen zonder de
gaps in axiale richting. Een dergelijke koppeling lijkt te rechtvaardigen
daar de onderzijde van de pin nauwlijks verplaatst ten opzichte van de bodem
van het gat.

5 . 7 . ONVOORZIEN GEDRAG VAN KWADRATISCHE ELEMENTEN IN COMBINATIE MET

SPELINGSELEMENTEN
Nadat alle berekeningen waren uitgevoerd zijn er vragen gerezen ten aanzien
van het gedrag van de 20-node-bricks (kwadratische elementen) in combinatie
met de gaplinks (spelings en wrijvingselementen). De problemen die zich
kunnen voordoen manifesteren zich het duidelijkst in het volgende
testprobleem:
- een kubusvormige 20-node-brick wordt met spelingselementen op
een vlakke vloer gelegd en vervolgens met een uniforme druk
tegen de vloer geperst (zie figuur 5 . 1 4 ) .
Indien we kijken naar de equivalente knooppuntskrachten ten gevolge van de
uniforme druk, dan valt onmiddellijk op dat de hoekknopen een negatieve

-
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knooppuntskracht hebben. In literatuur [ 2 1 ] (Zienkiewicz) wordt dit fenomeen
bevestigd op bladzijde 223. In het testprobleem treedt de volgende
complicatie op:
- het ligt in de lijn der verwachtingen dat het patroon van
reactiekrachten op de vloer identiek is aan het patroon van
equivalente knooppuntskrachten boven op de kubus. Door de
aanwezigheid van de spelingselementen kan er echter nooit een
trekkracht tussen de kubus en de vloer bestaan. Bij
afwezigheid van deze trekkrachten zullen de hoekpunten van de
kubus in de gedeformeerde toestand iets van de vloer af
liggen: de spelingselementen aldaar staan open.
Het is dus onmogelijk om op deze wijze een uniforme druk door te leiden. Om
dit fenomeen te vermijden zou er met lineaire elementen moeten worden
gewerkt, die echter sterke beperkingen kennen ten aanzien van de
mogelijkheden om de ronde geometrie van het pinmodel te beschrijven.
In de situatie waar een aantal naast elkaar gelegen kwadratische
elementen een uniformedruk moet doorleiden kan zich het verschijnsel
voordoen dat de spelingselementen aan de middenknooppunten gesloten zijn,
terwijl de spelingselementen op de hoekknooppunten openstaan. De gevolgen
van dit fenomeen voor het in dit hoofdstuk besproken probleem lijken van
niet al te ernstige aard te zijn daar nergens een afwisselend open en dicht
staan van naburige spelingselementen werd gevonden.
FIG. 5.14. HET TESTPROBLEEM EN DE GEDEFORMEERDE STRCTUUR
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- 6.1 6. DE BELASTING DOOR EEN DWARSKRACHT

6.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar de deformatie en de
spanningsverdeling in een gestileerd model van een kwart premolaar waarin
een pp-pin is aangebracht. Ter hoogte van het horizontale scheidingsvlak
tussen het restmateriaal en de restauratie wordt de pin belast door een
dwarskracht. De belasting zal de pin in gedeformeerde toestand naar de
naastgelegen glazuurrand doen toe bewegen. De modelvorming voor deze
berekening is, voor zover het niet de belastingssituatie betreft, analoog
aan die voor het in hoofdstuk 5 beschreven model. Daar er voor het
aanbrengen van een uniforme schuifspanning op een van de oppervlakken van
een 20-node-brick geen standaard beschrijving in het MARC-pakket is
opgenomen, en de user-subroutine voor de definitie van niet uniforme
oppervlakte belastingen ('FORCEM') evenmin uitkomst biedt, zal de belasting
middels knooppuntskrachten worden aangebracht.
6.2. HET AANBRENGEN VAN DE BELASTING

In deze berekening zal de pin worden belast door een dwarskracht die werkt
in het horizontale scheidingsvlak van de restauratie en het restmateriaal.
Om grote locale spanningsconcentraties in de pin ten gevolge van de
krachtinleiding te voorkomen zal de belasting worden gemodelleerd met een
uniforme schuifspanning, werkend op het snedevlak. Indien noch in de
standaard beschrijving van het element noch middels een user-subroutine een
uniforme schuifspanning op een oppervlak van een ruimtelijk element kan
worden aangebracht, hoe kan de gebruiker dan toch deze belastingstoestand
specificeren? Een voor de hand liggende oplossing is het gebruik van
knooppuntskrachten. Dan wordt de gebruiker geconfronteerd met het probleem
hoe de knooppuntskrachten uit de over het oppervlak verdeelde belasting
moeten worden herleid. Normaliter geschiedt dit middels de vormfuncties van
het element. Dit is gezien de geometrie van het betreffende element een
bewerkelijke procedure, en daarom zal gebruik worden gemaakt van de in het
vorige hoofdstuk bepaalde equivalente knooppuntskrachten ten gevolge van een
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FIG 6.2. HET REKENSCHEMA VOOR MARC
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6.3. DE RESULTATEN

Het meest karakteristieke verschil in de gevolgen van een belasting door een
moment (hoofdstuk 5 ) en de belasting met een dwarskracht komt naar voren in
de Gedeformeerde structuren:
* bij de belasting met een buigend moment ligt de pin ter hoogte van
het scheidingsvlak tegen het dentine aan de glazuurzijde aan. Dieper
in het dentine ligt de pin tegen de tegenoverliggende wand van het
geboorde gat ( de zijde van de pulpa ) aan.
* bij de belasting door een dwarskracht ligt de pin over de gehele
lengte tegen de zijde van het dentine aan waar hij door de
dwarskracht heen wordt gedwongen.

.

- 6.4 Een en ander is zichtbaar gemaakt in de figuren 6.3 en 6.4.
FIG. 6.3. DE GEDEFORMEERDE STRUCTUUR NA BELASTING MET EEN BUIGEND MOMENT

FIG. 6.4. DE GEDEFORMEERDE STRUCTUUR NA BELASTING MET EEN DWARSKRACHT
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Verder zijn er contourplots van de voor het totale spanningsbeeld meest
relevante spanningscomponenten opgenomen:
o
u
en u alsmede de vergelijkspanning uVon
xx
YY
XY
Om een duidelijk inzicht te geven in de grootte van de spanningscomponenten zijn de niveaus gefixeerd. De waarden van uxx , u en (I liggen
YY
XY
tussen de - 1 2 . 0 en de t8 [NI. Het verschil tussen de niveaulijnen bedraagt
2 [N/mm 2 Niveaulijn 7 representeert het nul niveau. Ten slotte zijn de
spanningen in het dentine langs het symmetrievlak en het scheidingsvlak
tussen de pin en het dentine naar de glazuurrand uitgezet.
Indien we ~ e r ~ n d e r ~ t e l ldat
e n de berekeningen zich nagenoeg Pineair
zullen gedragen bij toenemende belasting, dan vinden we dat er per Newton
ingeleide dwarskracht in de pin er een Von Mises spanning optreedt van 6
2
[N/mm J . De veronderstelling is bij benadering juist daar de wrijvingscoefficient in de spelings- en wrijvingselementen tussen het dentine en de
pin gelijk is aan nul.

1.

FIG 6.5. CONTOURLIJNEN VAN oXx
I--l.i?eeE+el

i i-+s.eeeE+ee

ñINt-l.ê23E+@l
LEVELS- 1 2

DELtA-*e.@@OE+W

ñhX1+7.396€+@@

-

6.6

-

FIG. 6.6. CONTOURLIJNEN VAN o
YY
IlIN1-3.244E+ûe ñAX8+6.171E+ûB
LEUELS=ll

1--1.2ûûE+ûl
l1-+8.û88€+88

DELTAm+2.ee8E+BB

c

FIG. 6.7. CONTOURLIJNEN VAN o

XY

1--1.2eeE+el

11-+8.88BE+ûû

Z

y&x

HIN1-6.762E+8e IlAXl+8.44lE-Bl
LEVELS-1 1
DELTA-+2.B88E+BB

-

6.7

-
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FIG. 6.9. DE SPANNINGSCOMPONENTEN ALS FUNCTIE VAN DE COORDINAAT S
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FIG. 7.1. DE GEOMETRIE VAN DE GERESTAUREERDE PREMOLAAR
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hebben afmetingen die een 'gemiddelde' vormen van alle gangbare merken. Daar
het in dit hoofdstuk gaat over een globaal model van de constructie kunnen
geometrische details ( als draadvorm ) buiten beschouwing blijven. Tevens
maken we ons daarmee los van een specifiek fenomeen waaraan de pin zijn
retentie ontleent. De geometrische informatie omtcrent de pinnen is
samengevat in tabel 7 . 1 .

_.j
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- 7.3 TABEL 7.1. DE GEOMETRISCHE INFORMATIE VAN DE PINNEN

t

lengte
diameter
diepte in het dentine
hoogte boven het dentine
vorm dwarsdoorsnede

:
:

:
:

:

Cml
Cml

3.8
0.6
2.0

1.8
cirkel

Cmml
Cmml

I

I

oppervlak dwarsdoorsnede
oppervlaktetraagheidsmoment Ixx
oppervlaktetraagheidsmoment I
YY

:

:
:

0.28
[mm2]
O. 00636 [m4]
O. 00636 [min4]
.
I

De materiaaleigenschappen zijn samengevat in tabel 7.2.

materiaa1
dentine
glazuur
amalgaam
a-$ titanium

E-modu1us

dwarscontr.coeff.

CN/mm21

[-I

1 .3E+04

0.3

5.OE+04
2.OEt04
1 .2E+05

0.3
0.3
0.3

In de tandheelkundige literatuur vinden we slechts weinig gegevens over de
aard en grootte van de tijdens het kauwproces optredende belastingen van de
diverse gebitselementen. Dit feit vindt zijn oorzaak in het complexe
afwikkelproces dat de elementen van de onder- en bovenkaak tijdens een
kauwcyclus uitvoeren. Een van de weinige redelijk betrouwbare gegevens is
dat de maximaal optredende belasting voor een premolaar ongeveer 500 [NI
bedraagt. Figuur 7.2. laat zien hoe een onder- en bovenpremolaar met elkaar
in contact komen. Gezien deze figuur lijkt het reëel om de kracht te laten
aangrijpen als een over een klein gebied verdeelde drukberg op het occlusale
vlak van de buccale knobbel, een soort Herze spanning.
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FIG. 7.2. HET CONTACT VAN ONDER- EN BOVEN PREMOLAAR

Daar de resultante van de kauwbel%ting nagenoeg in het transversale vlak
ligt, en daar dit vlak ten aanzien van de geometrie bij benadering een
symmetrievlak is ( zie fig. 7 . 1 ) , kan er met een halfmodel worden volstaan.
Dit levert een belangrijke vermindering op van het aantal vrijheidsgraden in
het te construeren E.E.M. model, en daarmee van de rekentijd.
7 . 2 . 2 . De in het model verdisconteerde fenomenen

* Tussen het restmateriaal en het restauratiemateriaal zal geen hechting
worden verondersteld. Op dit contactvlak zullen spelingsfenomenen mogelijk
zijn. Er wordt een wrijvingscoefficient van nul verondersteld.
* In de onbelaste toestand is de gehele constructie spanningsioos, met
andere woorden: er zijn geen restspanningen aanwezig ten gevolge van de
gebruikte montage technieken noch ten gevolge van de voorgeschiedenis van
de constructie.
* De pulpa is leeg verondersteld. De achtergronden van deze
vooronderstelling zijn in hoofdstuk 1 besproken. Om deze vooronderstelling
te rechtvaardigen moet achteraf geverifieerd worden dat de
volumeverandering, die de pulpa ten gevolge van de aangebrachte belasting
ondergaat, klein is.
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7 . 2 . 3 . Het E.E.M. model

Op de vakgroep Conserverende Tandheelkunde voor Volwassenen is een moedermal
aanwezig waarmee modellen met een schaal 30:l van een premolaar kunnen
worden gegoten. In chronologische volgorde ziet het tot stand komen van de
elementverdeling er als volgt uit:

1-

er is met de moedermal een uitvergroot schaalmodel vervaardigd.
2- in overleg met de tandheelkundigen is de restauratie in het model
uitgevoerd.
3- het model van de gerestaureerde premolaar is in een aantal. volumes
verdeeld, waarbij de aansluiting van de diverse materiaalsoorten
steeds in acht is gehouden.
4- de krommen die de subvolumes begrenzen zijn voorzien van een aantal
steunpunten op een dusdanige wijze dat een door die punten
getrokken polynoomkromme de rand weer goed beschrijft.
5- de coördinaten van de steunpunten zijn vastgelegd.
6- in SDRC/STB zijn de steunpunten ingevoerd. Daarop zijn de
subvolumes weer gereconstrueerd.
7- in de subvolumes kunnen elementen worden gegenereerd.
In het SDRC/STB model zijn de lichamen gevuld met solid-elementen van het
type 20-node-brick (zie hoofdstuk 5 ) . Vervolgens zijn de spelingsmogelijkheden die tussen het amalgaam enerzijds en het glazuur en dentine
anderzijds bestaan middels gap-links in het model aangebracht (zie hoofdstuk
4 ) . De pinnen zijn sterk gestileerd gemodelleerd middels balkelementen. Er
is daarbij gekozen voor een tweeknoopselement met de volgende specificaties:
Invoer:

* 2 knooppunten met ieder
- x-verplaatsing

-

6 vrijheidsgraden:
uX

U
y-verplaatsing
Y
z-verplaatsing
de hoekverdraaiing om de x-as wX
de hoekverdraaiing om de y-as cp
Y
de hoekverdraaiing om de z-as 'p,

-
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* geometrische grootheden: de oppervlaktetraagheidsmomenten Ixx' Iyy' J
en het dwarsoppervlak A
* de materiaalconstanten E en v
Berekening:
* 3 Gauss-integratiepunten voor de berekening van de buigende- en
torderende momenten
Uitvoer :

* de knooppuntsverplaatsin~en en hoekverdraaiingen
* in de integratiepunten: de normaalkracht
de buigende momenten Mxxen M
YY
de krommingen Kxxen K
YY
het torsiemoment M
(P(P
de torsiehoek
+wip

De balkelementen liggen in principe tussen de continuumselementen. De
koppeling van de twee elementtypen wordt tot stand gebracht door extra
vergelijkingen aan het stelsel toe te voegen die de gemeenschappelijke
verplaatsingen ( Ux, U en UZ) dwingen aan elkaar gelijk te zijn. In MARC
Y
terminologie heten dat 'tyings'. Dit is noodzakelijk daar de 20-node-brick
elementen drie vrijheidsgraden per knooppunt hebben in tegenstelling tot de
buigelementen die zes vrijheidsgraden per knooppunt hebben. Er is gekozen
voor het simuleren van een zekere axiale speling van de pin in het bovenste
deel van het dentine door daar een koppeling van de verplaatsingen in zrichting achterwege te laten (zie figuur 7 . 3 ) .
FIG. 7 . 3 . DE GEKOPPELDE VRIJHEIDSGRADEN
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Vervolgens zijn de essentiële randvoorwaarden in het model aangebracht. Deze
vallen uiteen in twee belangrijke groepen:
1- de onderdrukking van de verplaatsingen in y-richting van
knooppunten in het xz-vlak. Deze randvoorwaarden zijn noodzakelijk
om de symmetrie in het xz-vlak in rekening te brengen.
2- de randvoorwaarden op het onderste horizontale vlak van het model.
Hier is het model losgesneden van de wortels van de premolaar. Uit

voorgaand onderzoek is gebleken dat het aanbrengen van deze snede
niet van belang is voor de spanningcverdeling boven en net onder de
glazuur-cementgrens. De aangebrachte randvoorwaarden fixeren dit
vlak in z-richting naar laten dwarscontractie vrij. Op een punt is
de verplaatsing in x-richting onderdrukt om zo de laatste
mogelijkheid tot starre lichaaasverplaatsing van het model te
onderdrukken.
Een en ander resulteert in de elementverdeling van figuur 7.4., waarin het
dentine geel is, het glazuur witlpaars en het amalgaam blauw. De pinnen
zijn rood. De onderdrukte randvoorwaarden zijn door oranje pijlen
gerepresenteerd.
FIG. 7.4. DE ELEMENTVERDELING EN DE ESSENTIELE RANDVOORWAARBEN
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- 7.9 ?IG. 7.6. DE MODELBELASTING

7.3. DE ALGEMENE RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN

Een eerste indicatie voor de juistheid van de resultaten van de berekeningen
wordt gegeven door de gedeformeerde structuur (zie figuur 7.7.).
?IG. 7.7. DE GEDEFORMEERDE STRUCTUUR
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Aan de linguale zijde van de premolaar zien we een spleet optreden (maximale
opening in hoogterichting 0.02 [mm], afschuiving ongeveer 0 . 0 0 1 4 [mm]),
terwijl aan de buccale zijde de restauratie op het restweefsel wordt
gedrukt. Derhalve wordt de pin aan de linguale zijde op trek belast terwijl
de pin aan de buccale zijde op druk wordt belast. Dit is conform de
verwachtingen die op grond van fysisch inzicht zijn gemaakt, en die gestaafd
worden door de berekening in paragraaf 2 . 1 . 1 .
In het voorgaande en in hoofdstuk 1 is de vooronderstelling gemaakt dat
de pulpa als zijnde leeg zou kunnen worden beschouwd. Deze veronderstelling
werd gemaakt in de verwachting dat het volume van de pulpa nauwlijkc zou
veranderen in de gedeformeerde toestand en dat er derhalve geen druk door de
zenuwholte-inhoud op het omringende dentine zou worden uitgeoefend. Gezien
de deformaties van de wanden van de pulpa lijkt deze voorondersteling
terecht te zijn gemaakt.
Ten tweede kijken we naar de verdeling van de Von Mises spanning op het
buitenoppervlak van het model (zie figuur 7 . 8 en 7 . 9 . ) . Er zijn drie in het
oog springende spanningsconcentraties:
1 een ter plaatse van de krachtinleiding. Deze concentratie is geheel
conform de verwachtingen.
2 op de plaats waar de restauratie op de glazuurrand wordt gedrukt. De
spanningsconcentratie in het glazuur wordt veroorzaakt door het feit
dat de elasticiteitsmodulus van het glazuur een factor 2.5 hoger is
dan die van het amalgaam.
3 op de plaats waar de constructie in x-richting is ingeklemd.
(midden-onder aan de pulpa). Deze spanningsconcentratie wordt
veroorzaakt door de aldaar aanwezige reactiekrachten, maar is verder
niet essentieel daar ze snel uitsterft.
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7.4. DE RESULTATEN VOOR HET SUBSTRUCTURERINGSPROCES

De resultaten van de berekeningen aan het halfmodel zullen hier worden
geanalyseerd op hun waarde voor het gebruik in substructureringsprocessen.
Daartoe zal worden gekeken naar vervormingen van de balkelementen die de pin
simuleren en naar de snedekrachten die in die pinnen optreden ter hoogte van
het scheidingsvlak tussen het restauratiemateriaal en het restweefsel.
Het onderscheid tussen de buccale pin en de linguale pin zal worden gemaakt
door deze respectievelijk als 'pin op druk' en 'pin op trek' aan te geven.
Ten eerste zullen we kijken naar de informatie die de MARC-uitvoer ons
levert voor de snedekrachten { normaalkracht en momenten) en de krommingen
in de integratiepunten:
TABEL 7.3.

DE INTEGRATIEPUNT UTVOER VOOR DE OP TREK BELASTE PIN

element
Faxiaa MXX
en integratiepunt
N
Nmm
* EtOO EtOO
nummer

127

126

125

124

K

K

K

YY

Mzz

Nmm
*Et00

rad
*E-O3

Nmm
*Et00

rad
*Et00

xx

MYY

rad
*E-O3

ZZ

3

21.97

.0.40

-0.53

O. 14

O. 18

0.00

0.00

2

21.97

2 .O5

-2.69

0.76

o. 98

0.00

0.00

1

21.97

.3.71

-4.85

1.36

1.79

0.00

0.00

3

41.80

3.29

-4.31

1.19

1.56

0.00

0.00

2

41.80

0.90

-1 * 19

0.86

0.37

0.00

0.00

1

41.80

1.47

1.93

-0.81

-0.62

0.00

0.00

3

62.54

2.63

3.44

-1 .o9

-1.43

0.00

0.00

2

62.54

3 .O4

3.18

-1.27

-1.67

0.00

0.00

1-

62 .SA

3-.45

3

27.35

3.41

4.47

-1.46

-1.91

0.00

0.00

2

27.35

1.89

2.47

-0.81

-1 .O6

0.00

0.00

1

27.35

0.37

0.49

-0.16

-0.20

0.00

0.00

~

4 . 5 1 L 11.46

~

-1 -1-

~

0,OC

0.00
-~ ~-

-~

~
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FIG. 7.10. DE MOMENTENLIJN VOOR DE OP TREK BELASTE PIN
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in het x z - v l a k

FIG. 7.11. DE MOMENTENLIJN VOOR DE OP DRUK BELASTE PIN
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- 7.15 FIG. 7.12. DE KARAKTERISTIEKE BUIGMOMENTENLIJNEN
BELA STI N GS

G E VAL

i

VERVORMINGEN

BUIGEND
MOMENT

Indien er een buigend moment in de pinnen heerst ter hoogte van het
scheidingsvlak, dan is dat het gevolg van het feit dat het buigpunt in de
pin niet samenvalt met de overgang v.an de restauratie naar het restmateriaal. Dit is slechts het geval voor het buigende moment om de x-as ,
MXX, van de op trek belaste pin. De buigmomentenlijnen uit de figuren 7.10
en 7.11 en de daarin geschetste vermoedelijke gedeformeerde toestanden
worden bevestigd als we gaan kijken naar de knooppuntsverplaatsingen van de
pinnen. Daartoe zijn de berekende verplaatsingen van de balk-knooppunten
eerst getabelleerd:

I i I,;:-

TABEL 7.5. DE KNOOPPUNTS-UITVOER VOOR DE OP TREK BELASTE PIN
knoopuY
puntsm
sad
rad
nummer
*E-02 *E-05 *E-02

1

I

304

24 1
185
133
103

l

10.70
9.07

-0.71

7.82
6.27
5.08

-2.50
-4.36
-4.42

-1.05

1.62
12.78
1.56 -15.78
1.48 -27.90
-8.33
1.31
2.96
1.24

1.37
1.69
1.77
1.35
1.07

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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knooppuntsnummer

304
241
185
133
103

AUX

mm
*E-O2
2.88
1.25
0.00
-1.55
-2.74

-

AU

mm
*E-02
0.14

mm
*E-04

1.45
1.79

0.08

0.00

0.00
-0.17

-1.86
-1.92

-0.24

1

knooppuntsnummer

269
213
157
123
82

x

uY

mm
* E-O2

mm

10.69
9.12
7.95
6.22
5.05

mm
*E-O2

*E-O3
0.64
0.58
0.68

1.04
1.06

@X

@Y

rad
*E-05

rad
*E-02

-2.43 -10.49
-2.33
3.57
-2.25 28.68
-2.13 20.52
-2.02 -7.33

'pz

rad
*EO0

1.33

0.00

1.59

0.00
0.QO

1.73
1.41
1.16

0.00
0.00
+

TABEL 7.8. DE
knooppuntsmm
nummer
*E-O2
2.74
269
1.17
213
0.00
157
-1.73
123
-2.90
82
~~

~~

T.O.V.

AU

m
*E-O3
-0.04
-~
-0.10
0.00
0.36
O . 38
~

~~
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7 . 6 CONCLUSIES

Uit de resultaten van de berekeningen met het halfmodel en de mogelijkheden
tot terugkoppeling op de substructuren kunnen de volgen conclusies worden
getrokken:
1- de resultaten van de berekening zijn ondanks het geringe aantal
gebruikte elementen betrouwbaar te noemen.
2- de krachtdoorleiding wordt gedomineerd door de axiale krachten in
de pinnnen en door de dwarskracht.
3- de terugkoppeling van de axiale kracht in de zwaarst op trek
belaste pin verloopt uitstekend.
4- de buigende momenten in de pin ter hoogte van het scheidingsvlak
zijn van ondergeschikt belang.
5- voor de doorleiding van de dwarskracht spelen wrijvingsfenomenen in
het contactvlak tussen het restauratiemateriaal en het natuurlijke
restweefsel waarschijnlijk een belangrijke rol.
6- de oppervlakte ruwheid van het dentine is in belangrijke mate
bepalend voor het onder 5 genoemde fenomeen.

-
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8. PISCUSSIE, CONCLUSIES EN AA#BEVELINGEN

8 . 1 . DISCUSSIE

Er zijn twee fenomenen die het spanningsbeeld in de constructie domineren:
A-

de tangentiële spanningen in het glazuur die optreden ten gevolge
van de montage van een overmaatse pin. Deze spanningen zijn
bepalend voor het bezwijken van de constructie tijdens de montage
van de pinnen.
B- de spanningsconcentraties rond de scherpe overgangen van het
contactvlak tussen de pin en het dentine van de met een kauwkracht
belaste, gerestaureerde premolaar. Deze spanningen zijn bepalend
voor de maximale belasting die de pin kan opnemen, met andere
woorden deze spanningen bepalen de maximale kauwbelasting die het
gerestaureerde gebitselement kan doorstaan.
Daar de onder A genoemde problemen het gevolg zijn van een locaal optredend
fenomeen (de overmaat v.'d. pin t.o.v. het gat) , en omdat de spanningen die
optreden ten gevolge van de montage zich niet door de gehele constructie
voortplanten kan dit probleem op locaal niveau worden benaderd. Een
benadering met een aantal sterk gestileerde modellen (axisymmetrisch) biedt
voldoende mogelijkheden om de gevolgen voor het spanningsbeeld van de voor
de montage aanwezige overmaat te bestuderen.
Deze modellen kunnen analytisch worden doorgerekend en leveren goede
resultaten die als referentie voor de uitkomsten van E.E.M. analyses kunnen
woräen gebruikt.
De onder B genoemde problemen worden veroorzaakt door de op de gehele
constructie werkende belasting en de locale scherpe overgangen rond de
pinnen. Het is met de huidige technieken niet mogelijk om zowel de globale
geometrie van de gerestaureerde premolaar als de locale details rond de
pinnen in &n E.E.M. model te verwerken. In dergelijke gevallen kan er
gebruik worden gemaakt van substructureringstechnieken. Deze techniek is in
twee stappen toegepast:

~

~~

- 8.2 1-

vanuit het model van de gehele gerestaureerde premolaar zijn de
snedekrachten die ter hoogte van het horizontale scheidingsvlak
(tussen de restauratie en het restweefsel) in de pin heersen
overgedragen op locale modellen die slechts de pin en de directe
omgeving daarvan beschrijven.

2- Vanuit een sterk gestileerd model van de zelftappende pin zijn de

knooppuntsverplaatsingen rond de zwaarst belaste schroefgang
herleid, waarbij de belasting werd gevormd door de onder 1 bepaalde
normaalkracht. De knooppuntsverplaatsingen zijn overgedragen op een
model dat een schroefgang geometrisch gedetailleerd beschrijft.

Deze methode is voldoende nauwkeurig gebleken om de mechanische fenomenen
die ten grondslag liggen aan het bezwijken van de constructie te bestuderen.
Bovendien is deze methode geschikt om een vergelijkende analyse van
verschillende belastingsgevallen te maken. Ten slotte kunnen ook de diverse
ontwerpparameters worden gevarieerd en kan de invloed van de variatie op de
spanningsverdeling worden nagegaan. Binnen het raamwerk van locale en
globale modellen is het niet altijd nodig om voor de variatie van een
parameter alle modellen opnieuw te genereren en door te rekenen, hetgeen een
belangrijke besparing van computerkosten oplevert.

8 . 2 . CONCLUSIES

Tijdens de montage van de pinnen doen zich problemen voor van verschillende
aard: het loszitten van pinnen, het optreden van breuklijnen in het glazuur
en net optreàen van breukiijnen tussen de pinnen. nep: is moeilijk om vat op
deze problemen te krijgen daar ze bepaald lijken te worden door geometrische
afwijkingen in de constructie ( bramen aan pinnen, onrondheid van de
voorgeboorde gaten in het dentine etc.) die ontstaan tijdens het
voorbereidende werk voor de restauratie. Het is echter zeker dat de
frictieretentiepinnen gevoeliger zijn voor deze fenomenen dan de
zelftappende pinnen.
~

~~

~~

~
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- 8.3 Tijdens de levensduur van de constructie is een gebrek aan retentie het
meest voorkomende euvel. Dit wordt bevestigd door de E.E.M. berekeningen die
uitwijzen dat een op de pin werkende axiale trekkracht een dominerende rol
speelt in de spanningstoestand in het restweefsel. Zowel voor de
schroefpinnen als de frictieretentiepinnen treden hoge spanningsconcentraties op in het dentine rond de onderzijde van de pin. Deze
spanningen lijken verantwoordelijk te zijn voor de initialisatie van
breuklijnen in het dentine rond de onderzijde van de pin.
De horizontale component van de kauwbelasting wordt waarschijnlijk door
wrijving in het scheidingsvlak naar het restweefsel doorgeleid.

8.3. AANBEVELINGEN

Er zijn twee problemen die een verhoogde prioriteit verdienen in het verdere
mechanische onderzoek van de constructie:

- de overdracht van de horizontale component van de kauwkracht op het

-

restweefsel,
de spanningsconcentraties in het dentine rond de bodem van de pin.

Een mogelijkheid voor een hieraan parallel lopend praktisch/clinisch
onderzoek is het nagaan van de mogelijke verbeteringen in belastbaarheid van
de constructie als er in mesiaal/distaal richting groeven of randen in het
restweefsel worden aangebracht. Zie figuur 8.9. Deze groeven zullen dan
zeker de schuifkracht tussen de restauratie en het restweefsel opvangen en
hiermee is de draagkracht van de constructie minder afhankelijk geworden van
wrijvingsfenomenen.
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FIG. 8.1. GROEVEN IN MESIAAL/DISTAAL RICHTING IN HET RESTWEEFSEL
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Spanningen en evenwichtsvergelijkingen: Kr, K e en K Z zijn
belastingskrachten per volumeeenheid in respectievelijk radiale,
tangentiële en axiale richting.
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