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Rezumat: Introducere. Sistemele de implanturi cu două sau mai multe componente sunt mult mai 
frecvente la ora actuală. Eșecul tehnic al interfețelor bont-implant este mai frecvent întâlnit la coroane 
în zona posterioară. Scop. Obiectivul a fost evaluarea comportamentului interfeței bont-implant sub 
încărcătura masticatori simulată ca o funcție a tipului de legătură și a implementării sale structurale. 
Material și metodă. Comportamentul mecanic al mai multor tipuri de conexiuni bont-implant a fost 
evaluat in vitro în condiții de încărcare clinică simulată. Rezultate. Cu sistemul conic de conexiune nu s-
au decelat micromișcări sau microspații la forțe de până la 200 N. Nivelul forțelor, dar și designul și 
precizia integrării ca structură funcțională sunt factori cruciali care influențează reacția bont implant la 
încărcare. Concluzii. Se poate evita resorbția osoasă în totalitate prin utilizarea sistemelor de 
implanturi cu o conexiune conică între bont și implant fără micromișcări. 
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Abstract: Introduction. The implant systems with two or more components are much more used today. 
The technical failure of the abutment – implant interfaces is more frequently encountered in the 
posterior crowns. Aim. The objective was to evaluate the behaviour of the abutment-implant interface 
under simulated masticator loadings as a function of the type of connection and of its structural 
implementation. Material and method. The mechanical behaviour of different connection types between 
implant-abutment was evaluated in vitro in conditions of simulated clinical loading. Results. Conical 
connection system were not detected micros-spaces or micro-movements at forces up to 200 N. The level 
of the forces as well as the design and precision of the integration as a functional structure are crucial 
factors which influence the implant abutment reaction at loading. Conclusions. It can completely prevent 
bone resorbtion systems using implants with a conical connection between the abutment and implant 
without micro movements. 
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INTRODUCERE 
Această lucrare încearcă să clasifice conexiunile bont-

implant în funcţie de prezenţa sau absenţa unei mecanism „self-
locking”. Astăzi restaurările unidentare câştigă tot mai multă 
importanţă în cadrul restaurărilor susţinute de implanturi.  
Sistemele de implante cu două sau mai multe componente sunt 
mult mai uzitate decât implanturile dintr-o singură piesă datorită 
avantajelor tehnice şi clinice bine cunoscute. Eşecul tehnic al 
interfeţelor bont-implant este mai frecvent întâlnit la coroane în 
zonele posterioare. Interfeţele bont implant localizate crestal sau 
subcrestal sunt adesea supuse resorbţiei crestei osoase după 
conexiunea cu bontul.  
 

SCOP 
Obiectivul a fost evaluarea comportamentului 

interfeţei bont–implant sub încărcături masticatorii simulate ca o 
funcţie a tipului de legătură şi a implementării sale structurale. 
S-au înregistrat micromişcări între bont şi suprafaţa endoosoasă 
a implantului în timpul introducerii încărcării dinamice astfel, se 
poate stabili o relaţie cauzală între micromişcare, eşecul tehnic 
şi resorbţia crestei osoase. 
 

MATERIAL ȘI METODĂ DE LUCRU 
Comportamentul mecanic al diferitelor tipuri de 

conexiuni dintre bont şi implant a fost evaluat in vitro în condiţii 

de încărcare clinică simulată. Conexiunile au fost observate în 
timpul încărcării dinamice pentru a se obţine înregistrări 
cantitative şi calitative a oricarei micromişcări în timp real. 

Au fost investigate conexiunile bont-implant pentru 
următoarele sisteme de implanturi: Wital (Wielland, Germania), 
Implantium (Dentium, Coreea), Semados (Bego, Germania). 

Acest studiu in vitro examinează comportamentul 
diferitelor design-uri de conexiuni bont-implant. Bonturile au 
fost încărcate la un unghi de 30 de grade cu o forţă de până la 
200 N. Distanţa punctului de aplicare a forţei de la platforma 
implantului a fost de 8 mm. Gradaţia forţei a fost 0.3 N/ms. 
Interfaţa conexiunii bont-implant a fost înregistrată şi măsurată 
radiologic folosindu-se o cameră digitală de mare viteză (1000 
imagini /secundă). Rezultatele au indicat că, în condiţii simulate 
clinic, mecanismele complexe sunt responsabile de prezenţa sau 
absenţa micromişcărilor.  

Implanturile şi bonturile sunt în mod curent legate prin 
înfiletarea unui şurub de conexiune într-o regiune de interfaţă 
pentru a stabiliza componentele sub presiune. Acest proces 
creează fricţiune statică între componente. Nivelul fricţiunii 
statice depinde de zona de atingere a suprafeţelor şi de proporţia 
forţelor ce acţionează perpendicular pe ele. 

În mecanică termenul „self-locking” indică faptul că 
orice dislocaţie relativă  sau rotaţie a celor două componente 
este prevenită prin fricţiunea statică între suprafeţele lor. 
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Fricţiunea statică este cauzată de presiunea iniţială aplicată pe 
ambele componente, una împotriva celeilalte. Poate fi depăşită 
de forţe externe eliminând efectul „self locking”. Cantitatea de 
fricţiune statică şi astfel de „self locking”  este determinată de 
goemetria şi coeficienţele de fricţiune ale componentelor 
implicate şi de presiunea iniţială de contact.(6) 

Conexiunile bont-implant pot fi clasificate şi prin 
determinarea prezenţei sau absenţei unui index (blocaj de 
rotaţie)  în structura de legătură. Un index va răspunde de o 
poziţie rotaţională definită a bontului de legătură. Aceasta 
defineşte prima funcţie a unui index care este transferul poziţiei 
de rotaţie a bontului dintre modelul final şi pacient. A doua 
funcţie a indexului este protecţia bontului împotriva rotaţiei în 
absenţa unui alt mecanism non-rotaţional cum este fricţiunea 
statică sau lipirea ce  poate fi folosit în conexiunea bont-
implant.(7) 

Un model de conexiune bont-implant foarte comun 
este dat de două suprafeţe apăsate una peste cealaltă, 
perpendicular pe axul implantului - aici este platforma  protetică  
care este apăsată pe podeaua  bontului. O trăsătură adiţională a 
acestei interfeţe plate este suprapunerea dintre bont şi implant 
de-a lungul axului implantului şi în centrul implantului. O 
legătură internă apare dacă bontul prevede o cheie ce pătrunde 
în orificiul intern al bontului.  

Acest sistem telescopat cu pereţi paraleli va necesita 
un spaţiu mic între suprafeţele alăturate pentru a evita fricţiunea. 
Dacă şurubul de legătură din conexiunea plată este eliberat, nu 
va exista presiune de contact între suprafaţa perpendiculară pe 
axul implantului (între platforma implantului şi podeaua 
bontului). Aplicarea unei încărcături extra-axiale va determina 
mişcare relativă între bont şi implant dacă este eliberat şurubul 
de legătură. Fără şurubul de conexiune fixat strâns, bontul şi 
implantul nu se pot autofixa împotriva mişcărilor relative.  

Legăturile interne vor permite prezenţa cheilor lungi la 
nivelul bontului care vor acţiona ca un mecanism de blocare. Ele 
previn inclinarea completă a bontului chiar şi în absenţa unui 
şurub de legătură în timpul încărcării extraaxiale.  

Legăturile externe cum sunt hexagoanele externe au o 
cheie în implant care este prea scurtă pentru a preveni înclinarea 
bontului.(6) 

Conexunile „non self locking” vor permite mişcări 
relative chiar şi atunci când şurubul de conexiune este strâns. 
Mişcări relative între componente vor apărea dacă forţele 
extraaxiale depăşesc presiunea de contact pe care şurubul de 
legătură o creează între bont şi implant. 

Conul este localizat pe bont (conul extern), în timp ce 
cheia conică corespunzătoare este localizată în interiorul 
implantului (con intern). Suprafeţele conice ale legăturii vor 
forma o fixare fricţională pozitivă pe măsură ce spaţiul dintre 
componente dispare datorită geometriei conice şi a presiunii de 
contact.  

Dacă conul de conexiune al bontului este alălturat 
corpului implantului endoosos şi este încărcat axial prin 
înţepenirea şurubului de legătură sau prin încărcare funcţională, 
conul de conexiune îşi va face loc în implant autofixându-se. În 
acest proces, materialul circumferenţial din jurul conului (titan) 
va suferi o expansiune elastică de ordinul submicrometrilor. 
Forţa de restaurare a materialului expansionat elastic va menţine 
nivelul fricţiunii statice între cele două componente. Dacă 
şurubul de legătură ar fi înlăturat, fricţiunea statică creeată de 
forţa de revenire ar împiedica mişcările relative dintre cele două 
componente. Acest fenomen este cunoscut ca efectul „self 
locking”. El va preveni detaşarea componentelor şi 
micromişcările dintre acestea.  

Fricţiunea statică este accentuată de inevitabila 
suprafaţă rugoasă. O rugozitate extrem de redusă nu se poate 

obţine în momentul producţiei. Nivelul „self locking” poate fi 
determinat prin aproximație: dacă o conexiune conică nu este 
încărcată (prin îndepărtarea şurubului de legătură sau prin 
eliminarea încărcăturii funcţionale), coeficientul de fricţiune 
dintre implant şi bont înmulţit cu forţa de restaurare a 
implantului este egal cu fricţiunea statică necesară separării 
conexiunii conice în direcţia opusă traseului de inserţie. Astfel, 
nivelul forţei de separare va depinde de unghiul conului, de 
încărcătură iniţială a şurubului de legătură. Chiar dacă forţa de 
legătură rămâne aceeaşi, unghiuri ale conului mai mici sunt 
asociate cu presiunea de contact crescândă între suprafeţele 
conice ale legăturii. În consecinţă, efectul „self locking” va 
creşte odată cu reducerea unghiului conului. 

Conexiunea conică se va slăbi dacă o forţă extraaxială 
se opune ariei de inserţie a conului în timpul depăşirii nivelului 
de fricţiune statică. Totuşi o astfel de forţă va apare doar în 
prezenţa unei forţe extraaxiale aplicate la un unghi mai mare de 
90 pe suprafaţa conului. În plus, rotaţia este de asemenea 
capabilă să reducă fricţiunea statică.(8) 

 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Înregistrările ilustrează mișcările relative dintre 
implant și bont. Linia de bază a poziției lor nu a fost complet 
restaurată din cauza modificărilor permanente din creasta 
osoasă. O modificare obișnuită de 36 ųm a fost găsită la un nivel 
maxim al forțelor de  doar 100 N.  

În schimb, cu sistemul conic de conexiune Implantium 
nu s-au decelat micromișcări și microspații la forțe de până la 
200 N. Contactul dintre cele două elemente era prezent doar la 
baza conului.  

Următoarele situatii clinice vor reduce forţa totală care 
acţionează pe conexiunile implant-bont:  
- Imobilizarea rigidă a implanturilor 
- Prezența a numeroşi dinţi tip implant/bont 
- Suprafeţe ocluzale molare oro-vestibulare înguste 
- Absenţa bruxismului 

Forțele extreme extra-axiale apar în prezenţa:  
- restaurărilor unidentare canine sau molare 
- numărului minim de implanturi necesar 
- bruxismului excesiv 

Reacţii tisulare 
Platformele implanturilor localizate crestal sau 

subcrestal pot determină resorbţie osoasă după ataşarea 
bonturilor. Această rezorbţie de 1,5-2,5 mm a fost analizată în 
numeroase investigaţii. În segmentul anterior, pierderea osoasă 
se realizează pe baza esteticii ţesuturilor moi. Modificările 
formării papilei vor depinde de cantitatea de os vertical.  
 

CONCLUZII 
Un alt efect ar trebui luat în considerare din moment 

ce resorbţia crestei osoase este observată şi în jurul implanturilor 
unidentare cu un diametru uniform. Conexiunile conice implică 
o margine între platforma implantului şi bontul conic. În 
prezenţa încărcăturii extra-axiale, forţele vor fi direcţionate de la 
interfaţa crestală os-implant la spaţiul dintre platforma 
implantului şi bont. 
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