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Samenvatting,, conclusies en aanbevelingen 

Samenvatting Samenvatting 

Ondankss de verhoogde inspanningen om tandbederf te voorkomen heeft de 

mensheidd vandaag de dag nog steeds prothetische voorzieningen nodig. Meer en meer 

patiëntenn geven gezien de esthetische kwaliteiten de voorkeur aan gelaagde volkeramische 

kronen.. Gelaagde volkeramische kronen bestaan uit een keramische kap met één of meer 

lagenn van opbakporselein. Licht wordt door de lagen gedeeltelijk gereflecteerd, 

geabsorbeerdd dan wel doorgelaten. Dit geeft een doorschijnend effect en een gevoel van 

dieptee wat de natuurlijke tand zo veel mogelijk benadert. Kappen geproduceerd met 

modernee productietechnieken maken de productie van betrouwbare volkeramische kronen 

mogelijk.. Toch vertonen volkeramische kronen soms vooral in het molaar gebied spontane 

breuk.. Verschillende factoren dragen aan dit verschijnsel bij. De belangrijkste ervan 

zoudenn de gebruikte materialen en de vorm van de restauratie en de cementlaag kunnen 

zijn.. Om restauraties met een lange levensduur te maken is het aan te bevelen om over 

specifiekee regels voor het ontwerpen van te produceren volkeramische kronen te 

beschikken.. Voor handmatig geproduceerde restauraties zal het moeilijk zijn zwakheden in 

hett ontwerp te voorspellen, aangezien het ontwerp van volkeramische restauraties zowel 

tenn aanzien van het ontwerp van de keramische lagen als de uiterlijke vorm een eigenschap 

iss die van de bewerker afhankelijk is. Voor restauraties, die met behulp van een computer 

ontworpenn en geproduceerd worden (CAD-CAM: Computer Aided Design-Computer 

Aidedd Manufacturing) zijn zowel deze parameters als die van de preparatie digitaal 

beschikbaar.. Dit maakt een analyse van de spanningen en een voorspelling van mogelijk 

falenn mogelijk. Deze analyse kan met de Eindige Elementen Methode (Finite Element 

Analyis,, FEA) worden uitgevoerd. 
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Samenvatting,Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Mett de eindige elementen methode worden de berekeningen uitgevoerd door de geometrie 

opp te delen in een eindig aantal elementen, waarvan de mechanische eigenschappen 

eenvoudigg zijn te beschrijven. In de tandheelkunde heeft de 3D eindige element methode 

bewezenn betrouwbare informatie te geven over de spanningsverdeling in een tand of kroon. 

Dezee thesis indiceert dat er voor volkeramische kronen in het molaar gebied 

specifiekee regels voor het ontwerp gevolgd dienen te worden en dat de eindige elementen 

methodee een succesvol instrument kan zijn om richtlijnen op te stellen voor het ontwerp 

vann volkeramische kronen. Bepaalde materiaaleigenschappen waren in de literatuur niet 

beschikbaar,, zodat enkele materiaaleigenschappen moesten worden bestudeerd, voordat 

eenn analyse met de eindige elementen methode mogelijk was. 

Hieronderr wordl een opsomming gegeven van de bevindingen, die tot de 

specificatiee van de te volgen regels voor het ontwerp hebben geleid. 

Hoofdstukk 1 geeft een historische achtergrond van de productietechnieken en 

materialenn voor tandheelkundige restauraties en beschrijft de keramische materialen en 

productietechnieken,, waarmee de productie van betrouwbare kronen mogelijk is, de meest 

gewenstee eementeermaterialen, de productie van kronen met CAD-CAM systemen en geeft 

eenn uiteenzetting over de eindige elementen methode. Dit hoofdstuk beschrijft ook het doel 

vann het onderzoek. 

Hoofdstukk 2 zet uiteen, dat de oppervlakteruwheid één van de parameters is die de 

sterktee van keramische materialen bepalen, met uitzondering van die materialen waar de 

inwendigee structuur meer spanningsconcentratie veroorzaakt dan de oppervlakteruwheid. 

Omm de occlusie te verbeteren worden de functionele oppervlakken van porseleinen 

restauratiess vaak besiepen, mechanische bewerking is zelfs een essentieel onderdeel van 

hett C AD-C AM proces, terwijl door belasting, tijdens gebruik van de restauratie, slijtage 

hett oppervlak zal veranderen, wat oppervlaktedefecten kan veroorzaken. Deze 

verschijnselenn zullen de sterkte van het porselein beïnvloeden. 

Voorr de bestudeerde opbakporseleinen werd een significante correlatie gevonden 

tussenn de oppervlakteruwheid en de sterkte, met uitzondering van een materiaal, waar 

waarschijnlijkk de inwendige structuur meer spanningsconcentratie veroorzaakte dan de 

oppen'lakteruwheid:: des te gladder het oppervlak des te sterker het materiaal. 

Inn hoofdstuk 3 is het onderwerp van studie de gehinderde dwarscon tract ie ten 

gevolgee van het uitharden van het cementeermateriaal. gehinderd door de adhesieve 

verbindingg mei het tandweefsel en het materiaal van de restauratie. 
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Siirnenvaffdng.Siirnenvaffdng. conclusies en aanbevelingen 

Dee relatie tussen de spanning en de rek, m.a.w. de stijfheid, in de richting loodrecht op het 

cementeeroppervlakk zal voor deze dunne lagen afhankelijk zijn van de verhouding tussen 

hett gebonden en vrije oppervlak van de cementlaag. Des te dunner de laag des te groter de 

stijfheidd {ogenschijnlijke Young's modulus) zal zijn. Er moet met het hinderen van de 

dwarscontractiee rekening gehouden worden bij het bestuderen van de mechanische 

eigenschappenn van cementlagen. Ten gevolge van de dwarscontractie kunnen er zich 

bovendienn ernstige schuifkrachten ontwikkelen in de contactvlakken van het cement als het 

opp trek of druk wordt belast. Spanningen in het cement, zoals spanningen ten gevolge van 

bijtkrachtenn op de gecementeerde restauratie zullen de waarschijnlijkheid van het falen van 

dee adhesieve verbinding vergroten niet alleen door de drukkrachten maar ook door de 

schuifkrachten. . 

Eindigee elementen methode programma's rekenen met de invloed van de 

dwarscontractie,, terwijl bij een simpele berekening gebruik makend van de wet van Hooke 

menn rekening moet houden met het effect van het negeren van het hinderen van de 

dwarscontractiee in het voorwerp. Dit kan een onderschatting van de spanningen tot 25% 

betekenen. . 

Hoofdstukk 4 betreft ook het uitharden van de cementlaag. Er wordt een tamelijk 

eenvoudigg model gepresenteerd, dat het gedrag van cementen nabootst door het 

uithardingprocess op te delen in een vloeistof fase, waarin het materiaal krimpt maar geen 

spanningg wordt opgebouwd, een visco-elastische fase. waarin krimp gedeeltelijk tot 

spanningsopbouww leidt en de spanning gedeeltelijk wordt verminderd door viscositeit en 

eenn elastisch fase. waarin alle krimp in spanning wordt omgezet. Indien de cementlaag 

uniformm van dikte is kan het proces van uitharden van cementlagen worden beschreven 

doorr spanning-krimp relaties, die tijd onafhankelijk zijn. Het model bleek er geschikt voor 

tee zijn om met behulp van analyse met de eindige elementen methode de hoogte van de 

spanningg ten gevolge van het uitharden te voorspellen. 

Inn hoofdstuk 5 werden de verkregen materiaaleigenschappen gebruikt in een 

analysee met de FEA methode van de met CAD-CAM geproduceerde kronen met meerdere 

keramieklagenn voor de eerste ondermolaar (46) van drie patiënten. Het model bestond uit 

tweee keramieklagen, een cementlaag en de preparatie van de kies. De spanningsverdeling 

tenn gevolge van de gecombineerde invloeden van de bijtkrachten. de restspanning 

veroorzaaktt door het verschil in uitzettingscoëfficiënt van de keramieklagen en de invloed 

vann de krimp van het cement werd hier onderzocht. 
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Samenvatting,Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Hett resultaat was dat de spanningen in kronen met een messcherpe chamferpreparatie de 

samenhangg van de nu beschikbare keramische materialen in gevaar zouden kunnen 

brengen.. Een niet uniforme cementlaagdikte zou kunnen resulteren in spanningen, die de 

hechtsterktee te boven gaan. Verschil in uitzettingscoèffïciënt van de twee keramieksoorten 

kann de trekspanningen in het opbakporselein verhogen. 

Err was er in deze studie vanuit gegaan, dat het eindige elementen methode model 

exactt met de klinische kroon overeenkwam. 

Voorr de klinische interpretatie van de resultaten van deze studie dient men er rekening mee 

tee houden, dat de klinisch geplaatste kronen van het eindige elementen methode model 

kunnenn verschillen. Hoewel het aantal kronen gelimiteerd is mag men, omdat de literatuur 

dee gevonden resultaten ondersteunt, de gevonden resultaten generaliseren. 

Conclusies Conclusies 

Mett de verbeterde sterkte van de huidige materialen voor kappen zullen spanningen 

inn de kap niet de levensduur van de restauratie beïnvloeden. In vele configuraties zullen de 

meestt kritische punten zich in het opbakporselein in de buurt van de overgang met het 

kapmateriaall  en distaal-liguaal op het cervikale oppervlak bevinden. 

Thermischee contractie incompatibiliteit van de twee keramieksoorten kan de 

trekspanningenn in het opbakporselein verhogen; daarom is het aan te bevelen om het 

verschill  in uitzettingscoèfficiënt tussen de twee keramieksoorten zo laag mogelijk te 

houden. . 

Dee preparatielijn is kritisch voor het opbakporselein, met name wanneer de kroon 

opp de preparatielijn messcherp eindigt; daarom is een chamfer met schouderpreparatie aan 

tee bevelen. 

Dee niet uniforme cementlaagdikte vermindert de trekspanningen in het 

opbakporseleinn in de overgang tussen opbakporselein en kapmateriaal niet. maar verhoogt 

dee maximale schuifspanning in de cementlaag op de te hechten oppervlakken tot waarden, 

diee de hechtsterkte van de cementlaag met de restauratie en de preparatie te boven gaan. De 

cementlaagdiktee moet daarom zo uniform en dun mogelijk zijn. 

Dezee specifieke ontwerpregels voor volkeramische kronen in het molaargebied 

dienenn voor het garanderen van een lange levensduur gevolgd te worden. 
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Samenvattfing.Samenvattfing. conclusies en aanbevelingen 

Aanbevelingen Aanbevelingen 

Dee voor de berekeningen van de spanningen, ten gevolge van de krimp van de 

cementlaagg en de restspanningen ten gevolge van het verschil in uitzettingscoëfficiënt van 

hett materiaal van de kap en het opbakporselein, gebruikte modellen zou de klinische 

situatiee niet volledig kunnen beschrijven. Het gebruik van het model voor de berekening 

vann de spanningen ten gevolge van de krimp van de cementlaag is beperkt tot uniforme 

cementt laagdi kies. 

Err zijn twee aannames gedaan voor het model om de restspanningen te berekenen 

tenn gevolge van het verschil in uitzettingscoëfïiciënt van de gebruikte keramieksoorten: de 

temperatuurverdelingg in de kroon is uniform en de elasticiteitsmodulus en de Poisson ratio 

zijnn constant tijdens het fabricageproces van de kroon. Deze aannames zijn gedaan om de 

berekeningenn te vereenvoudigen, maar daardoor zouden voor de gebruikte materialen en 

hett feitelijke productieproces de optredende spanningen niet juist beschreven kunnen zijn. 

Voorr de verbetering van het voor patiënten helaas nog steeds noodzakelijke 

restauratievee werk is het aan te bevelen verder onderzoek op dit gebied te doen. 

97 7 



L L 


