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6. Podsumowanie i wnioski 
 

W studium piWmiennictwa wykazano, ce projektowanie cech funkcjonalnych materiaŽów 

protez osiadaj>cych natrafia na trudnoWci wynikaj>ce z braku metody oceny uwarunkowaM 

materiaŽowych wydolnoWci czynnoWciowej protez. Wykazane braki wytyczyŽy obszar 

naukowego poznania. Zastosowanie wybranego narzCdzia badawczego, którym byŽo sformuŽo-

wanie MES ducych przemieszczeM z uwzglCdnieniem zjawisk kontaktowych, pozwoliŽo na 

dokonanie oceny wydolnoWci czynnoWciowej protezy w WciWle mierzalnych skalach niepoc>da-

nych oddziaŽywaM wzglCdem tkanek. DziCki dobremu odwzorowaniu warunków obci>ceM 

eksploatacyjnych uzyskano, nieosi>galny dotychczas, wysoki poziom zgodnoWci rezultatów 

analiz numerycznych z obserwacjami klinicznymi. W zobiektywizowanych miarach dyskomfortu 

bólowego i obci>ceM implantów ocenione zostaŽy wŽasnoWci materiaŽów protez. W szczególnoWci 

zweryfikowana zostaŽa skutecznoW5 projektowania materiaŽowego silikonowych zŽ>czy, stabili-

zuj>cych protezy na implantach wedŽug wynalazku, do którego powstania przyczyniŽ siC Autor. 

Wiele uwagi poWwiCcono ksztaŽtowaniu cech sprCcystych tworzyw silikonowych w przypadku 

niekorzystnych warunków posadowienia i szczególnie interesuj>cych ekonomicznych rozwi>zaM 

protez utrzymywanych wyŽ>cznie za pomoc> pojedynczego implantu.  

Wykonane w pracy badania poszerzyŽy stan wiedzy o materiaŽach protez zCbowych i uwa-

runkowaniach biologiczno-materiaŽowych ich funkcjonowania, tzn. zgodnie z wytyczonym 

celem poznawczym ustalono wpŽyw wŽasnoWci materiaŽowych protezy osiadaj>cej, jak 

równiec naturalnego tworzywa podŽoca bŽony Wluzowej na zjawiska transmisji 

eksploatacyjnych obci>ceM cucia oraz eksploatacyjnych obci>ceM spoczynkowych, 

warunkuj>cych wydolnoW5 czynnoWciow> protez. Osi>gniCcie celu poznawczego pozwoliŽo 

zrealizowa5 cel utylitarny i jednoczeWnie zweryfikowa5, ce teza pracy daje mocliwoW5 

tworzenia teorii szczegóŽowych wpisuj>cych siC twórczo w paradygmat dyscypliny incynierii 

materiaŽowej w zakresie projektowania materiaŽowego protez. GŽówne wnioski wynikaj>ce 

z wykonanych badaM:  

1. Numeryczne sformuŽowanie Metody Elementów SkoMczonych ducych przemieszczeM 

z uwzglCdnieniem kontaktu na powierzchni bŽony Wluzowej umocliwia projektowanie 

materiaŽów protez osiadaj>cych w kryteriach noWnoWci naturalnego tworzywa tkanek 

miCkkich i twardych podpieraj>cych protezy w symulowanych warunkach obci>ceM 

eksploatacyjnych. Stanowi to punkt wyjWcia do sterowania skŽadem, budow> 
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i usieciowaniem tworzyw elastomerowych stosowanych do wykonywania podWcieleM 

lub przyŽ>czy do implantów. 

2. PodstawC oceny i ksztaŽtowania wŽasnoWci ucytkowych materiaŽów caŽkowitych protez 

osiadaj>cych w kategorii wydolnoWci cucia stanowi> obci>cenia bŽony Wluzowej i przyŽ>czy 

do implantów, które nalecy identyfikowa5 podczas destabilizacji protezy skoWn> boczn> siŽ> 

cucia. Kryteria oceny wŽasnoWci ucytkowych projektowanych materiaŽów zŽ>czy ze 

wzglCdu na efekty przeci>ceniowe koWci stanowi>: boczne obci>cenia zŽ>czy, zginaj>ce 

implant oraz osiowe, wyci>gaj>ce implant z koWci; natomiast ze wzglCdu na stabilizacjC 

protezy w fazie miacdcenia pokarmu: praca konieczna do zrzucenia protezy w warunkach 

„spóanionego” kontaktu balansuj>cego lub limit unoszenia skrzydŽa do momentu 

destabilizacji zŽ>cza. Obci>cenia bŽony Wluzowej pod protezami wyracone wartoWciami 

naprCceM kontaktowych oraz poWlizgu na powierzchni bŽony Wluzowej (pracy tarcia) 

stanowi> kryterium projektowania materiaŽowego protez w zobiektywizowanych 

kryteriach dyskomfortu bólowego. 

3. W projektowaniu materiaŽowym protez nalecy uwzglCdnia5 wpŽyw tolerancji 

technologicznych na obci>cenia tkanek ze wzglCdu na ujawniony znaczny wpŽyw 

odchyŽek wykonawczych na wzrost wartoWci obci>ceM spoczynkowych podŽoca bŽony 

Wluzowej, implantów oraz wartoWci siŽ miCWniowych, koniecznych do utrzymywania protezy 

w pozycji spoczynkowego zaguzkowania centrycznego. 

4. Badania materiaŽowe zŽ>czy implantologicznych w symulowanych warunkach obci>ceM 

eksploatacyjnych wykazaŽy, ce dobór elastomeru lub udziaŽu nanowypeŽniaczy 

skutecznie zmniejsza obci>cenia implantu samodzielnie stabilizuj>cego protezC do 

wartoWci mniejszych nic w przypadku protez utrzymywanych za pomoc> dwóch 

zŽ>czy, uznawanych dotychczas jako standard leczenia.  
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