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Sammanfattning
Tandimplantatsoperationer utförs dagligen för att ersätta enstaka tänder och hela
tandrader. Val av implantat grundar sig på benkvalitén hos det kortikala och
trabekulära benet i käkbenet. Oftast bedömer käkkirurgen benkvalitén subjektivt
under borrandet i käkbenet. Detta projekt har gått ut på att öka möjligheterna att
ge käkkirurgen en direkt feedback på benkvalitén under gängning i ett förborrat
hål så rätt typ av implantat kan väljas.
Projektidén kommer från Lennart Carlsson på TL Medical AB som tagit fram en
specialutformad gängtapp som används tillsammans med en borr som mäter
vridmomentet. Carlsson har gjort mätningar i polyuretanskum med densiteter på
1050, 500 och 300 kg/m3.
Genom regressionsanalyser i MATLAB på Carlssons mätningar upptäcktes ett
linjärt samband mellan vridmoment och antal varv som gängtappen skruvades in i
materialet. Medelvärdet av 13 analyser per densitet för lutningen ± SD blev 8,0 ±
0,5 Ncm för densitet 1050 kg/m3. För densitet 500 kg/m3 blev medelvärdet 1,1 ±
0,2 Ncm och för densitet 300 kg/m3 blev medelvärdet 0,3 ± 0,1 Ncm. Sambandet
var olika starkt beroende på vilken densitet som undersöktes på men lägsta
uppnådda R2-värde var 0,7. Projektet har resulterat i en tabell över benkvalité och
maximalt vridmoment. De olika spannen för maximalt vridmoment indelat i
benkvalitéer blev följande; Kvalité 1 ≥ 26 Ncm, 20 < Kvalité 2 < 26 Ncm, 12 <
Kvalité 3 ≤ 20 Ncm och Kvalité 4 ≤ 12 Ncm. Egna mätningar i kalvrevben
genomfördes för att kunna jämföra resultaten från tabellen med verkligheten. Av
11 mätningar stämde 5 stycken överens med tabellen gällande benkvalité och
resterande mätningar visade antingen en klassificering högre eller en
klassificering lägre än tabellen.
De viktigaste fynden som identifierats är sambandet mellan storleken på
vridmomentet vid gängning och olika densiteter av polyuretanskum och att den
specialutformade gängtappen som använts ger upphov till ett linjärt ökande
vridmoment för varje skär som gängas ned i materialet. Projektgruppen inser att
fler tester skulle behöva genomföras, framförallt på mänsklig vävnad, för att
validera skalan för benkvalité som tagits fram.

Abstract
Dental implant surgery is performed daily to replace single teeth and entire tooth
rows. Implant selection is based on the bone quality of the cortical and trabecular
bone in the jaw bone. Usually, the surgeon assesses the bone quality subjectively
during drilling in the jaw bone. The aim of this project has been to increase the
ability to give the surgeon a direct feedback on the bone quality during threading
in a pre-drilled hole, so the right type of dental implant can be chosen.
The idea of the project comes from Lennart Carlsson at TL Medical AB, who has
developed a custom-made tap that is used together with a drilling machine that
measures the torque during threading. Carlsson has done measurements in
polyurethane foam with densities of 1050, 500 and 300 kg/m3.
Through regression analyzes in MATLAB on Carlsson's measurements, a linear
relationship between torque and number of turns the tap has threaded the material
was found. The mean slope value of thirteen measurements/density ± SD was 8.0
± 0.5 Ncm for density 1050 kg / m3. For density 500 kg / m3 the mean was 1.1 ±
0.2 Ncm and for density 300 kg / m3, the mean was 0.3 ± 0.1 Ncm. The
relationship varied depending on which density that was investigated but the
lowest achieved R2 value was 0.7. The project has resulted in a table of bone
quality and maximum torque. The various ranges for maximum torques were
divided into bone qualities as follows: Quality 1 ≥ 26 Ncm, 20 < Quality 2 < 26
Ncm, 12 < Quality 3 ≤ 20 Ncm and Quality 4 ≤ 12 Ncm. Own measurements in
ribs from calf were performed to compare the results from the table with the
reality. Five measurements out of 11 were in accordance with the table regarding
bone quality while the other measurements were either one classification higher or
one classification lower than the table.
The most important findings are the relationship between the torque size during
threading and the different material densities and that the custom-made tap
produces a linearly increasing torque for each cut threading in the material. The
project group realizes that more tests would have to be done, especially on human
tissue, to validate the developed bone quality scale.
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1. Introduktion
För 60 år sedan tillverkades de första tandimplantaten av svensken Per-Ingvar
Brånemark (Nationalencyklopedin (a), 2017) och idag utförs
tandimplantatsoperationer dagligen för att ersätta både enstaka tänder och hela
tandrader (Tuominen, 2014). Det finns många orsaker till varför
tandimplantatsoperationer genomförs; olycksfall där tänderna förloras, nedslitning
till följd av hård belastning, tandlossningssjukdomar samt medfödd avsaknad av
tänder. Kortfattat innebär proceduren att ett implantat skruvas fast i käkbenet
varpå en protes, tandkronan, sätts fast (Tuominen, 2014). För att implantatet ska
integrera ordentligt med benet är det viktigt att fastställa benkvalitén så att rätt
typ, diameter, form och längd, på implantatet väljs (Turkyilmaz och
McGlumpghy, 2008). Att bestämma benkvalité görs idag med 3D-röntgen, som är
dyrt och utsätter patienten för strålning, eller genom en subjektiv bedömning
(Brånemark, Zarb och Albrektsson 1985) och det är det vår uppdragsgivare,
Lennart Carlsson, vill ändra på. Enligt Lennart efterfrågar marknaden ett sätt att
förenkla fastställandet av en persons benkvalité vid insättandet av tandimplantat.
Han har därför tillverkat en specialutformad gängtapp (figur 1) som används med
en borrmaskin som mäter vridmomentet. Lennart har genomfört omfattande tester
som i detta examensarbete analyserats med målet att hitta ett samband mellan
olika benkvalitéer och olika vridmoment för att underlätta bestämmandet av
benkvalité för tandkirurgen.

Figur 1: Den specialutformade gängtappen som har en stigning på 1 mm och endast fyra
skärande skär.

Bakgrund
I en pilotstudie gjord av Carlsson och Thid (2010) togs en gängtapp fram vars
syfte var att kunna avgöra benkvalitén i käkbenet vid operationsförberedande
samtidigt som metoden skulle vara billig, snabb och tillräckligt enkel för att bli en
standardmetod. Tappen tillverkades i snabbstål och med en spiralvinkel på 45
grader för att kunna skära effektivt eftersom den uppkommande normalkraften då
är liten. Tappens längd är cirka 10 mm, skär cirka 1 mm nedåt per varv och det är
endast tappens fyra första gängor som är skärande. Studiens tillvägagångssätt
baserades på att mäta vridmoment under tiden gängtappen gängade ned i
polyuretanskum av olika densitet i ett förborrat hål med en diameter på 1,5 mm.
De olika densiteterna för polyuretanskum var 300, 500 och 1050 kg/m3 och
tjockleken på skummen varierade. Mätningar genomfördes även i lamineringar av
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de olika densiteterna samt i revben från kossa. Testerna utfördes manuellt där
vridmomentet undersöktes och antal varv som en funktion av tiden. Data för
vridmoment och varv upptogs med en frekvens på 50 Hz i mV, där varje mV
motsvarade 0,035 Ncm. Hastigheten för skärandet med tappen låg på 10,6
varv/minut (rpm) eller 22,8 rpm och påverkade inte vridmomentet. Under studien
erhölls ett antal upptäckter, bland annat att gängtappens utformning minskade
friktionen för den delen av tappen som inte var skärande. Detta gjorde den
passande för värdering av det skärande momentet under gängning. Det upptäcktes
också att material bestående av delar med olika densitet som kan liknas vid ben
kunde urskiljas med hjälp av vridmomentsmätning. Tappens prestanda var
okänslig för pålagda böjnings- och normalkrafter (Carlsson och Thid, 2010).

Syfte och mål
Syftet var att undersöka datan från pilotstudien för att på sikt kunna öka
möjligheterna för kirurgen att direkt få feedback om benkvalitén i käkbenet så rätt
typ av implantat kan väljas.
Målet var att, utifrån vridmomentet vid bearbetning av olika densiteter av
polyuretanskum, ta fram en skala för den specialutformade gängtappen som ska
beskriva benkvalitén.
1.2.1. Problemformulering
Idag finns inget enkelt och säkert sätt att mäta benkvalité på. Benkvalité avgörs
idag antingen genom en subjektiv bedömning, vilket ger godtyckliga resultat, eller
med 3D-röntgen som är dyrt och utsätter patienten för strålning. Utifrån analys av
data från pilotstudien är förhoppningen att komma på ett sätt att förenkla
bestämmandet av benkvalité.

Avgränsningar
Endast utgå från existerande gängtapp.
Utgå från att det är de fyra första skären som ger upphov till moment.

Använda befintlig data och nya mätningar i kalvrevben för att utveckla metod.
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Frågeställningar
Vilka parametrar bör tas hänsyn till vid framtagning av benkvalité utifrån
vridmoment?
Vilka intervall för vridmoment motsvarar vilka benkvalitéer?

2. Teoretisk referensram
Anatomi
En fullvuxen människa har sammanlagt ca 200 ben i kroppen. Det finns fyra olika
kategorier av ben; rörben, korta ben, platta ben och oregelbundna ben. Alla ben är
omslutna av en benhinna, periosteum, som innehåller blodkärl och nerver vilket
gör den väldigt känslig. Benen är uppbyggda efter samma princip med det yttre
kompakta benet, kortikalt ben, och det inre spongiösa benet, trabekulärt ben. Det
kortikala benet har en högre densitet än det trabekulära benet. Vid benets yta finns
osteoblaster som producerar nytt ben och osteoklaster som bryter ned gammal
benvävnad. Osteoblasterna producerar även osteocyter som underhåller
bensubstansen (Clarke, 2008).
Käkbenen tillhör kategorin platta ben och precis som med andra ben är
förhållandet mellan kortikalt och trabekulärt ben olika från person till person och
kan även variera beroende på vilken del av benet som undersöks. Det är
förhållandet mellan det kortikala och trabekulära benet samt det trabekulära
benets kvalité som avgör benkvalitén (Turkyilmaz och McGlumpghy, 2008).
Mandibula, som är det undre käkbenet, består av flera olika delar och är det
största samt starkaste benet i ansiktet. Mandibelns övre del av den u-formade
kroppen, alveolära benet, är den del som tänderna sitter fast i. Maxilla är det ben
som utgör det övre käkbenet samt den centrala delen av de faciala benen, benen
som bygger upp ansiktet. Alla faciala ben, förutom mandibeln, är knutna till
maxillan vilket gör benet till “nyckelbenet” bland de faciala benen. Även maxillan
har ett alveolärt ben där tänderna har sitt fäste. I det alveolära benet finns
håligheter, alveoler, där tändernas rötter ligger inbäddade och gör det möjligt för
tanden att fästa i benet (Marieb, Hoehn och Hutchinton, 2014).
Relationen mellan tänderna och deras stöttande vävnader är komplex och består
av vaskulära, neurologiska och immunologiska system. Vävnaden som sitter runt
tandroten är en kollagenbaserad, mineraliserad vävnad, har likheter med ben och
kallas rotcement. Det finns både acellulärt rotcement som hittas utanpå den
coronala delen (mot tandens krona) av roten och cellulärt rotcement som hittas på
den apikala (nedre) delen av roten. Rotcementet är huvudsakligen en adaptiv och
reparerande vävnad. Utanpå rotcementet sitter det periodontala ligamentet som får
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tandroten att fästa i det alveolära benet samt tar upp och står emot de krafter som
uppkommer vid ocklusion (sammanbitning). Det periodontala ligamentet består
av kollagenfiber som ligger i buntar där varje bunt innehåller hundratals till
tusentals enstaka kollagenfibrer. Fibrerna, som ligger inbäddade i rotcementet och
det alveolära benet, kallas Sharpeys fibrer. Dessa fibrer är fullt mineraliserade i
det acellulära rotcementet och delvis mineraliserade i det cellulära rotcementet
samt det alveolära benet (Hand och Frank, 2014). Vid insättning av implantat är
det i det alveolära benet implantatet fäster (Anusavice et al. 2013).

Implantat
Ett implantat som ska fästas i käkbenet består av olika delar och kan skilja
beroende på tillverkare. Trots att de kan se olika ut består de av liknande delar.
Den första delen, implantatets “kropp”, består av en fixtur och är den del som
integrerar med käkbenet. Den andra är fästet för protesen, som oftast skruvas fast i
fixturen, och den sista delen är själva protesen alltså den konstgjorda tanden
(Anusavice et al. 2013). Insättning av implantat som ska integrera med käkbenet
sker i olika steg. Det första steget är den kirurgiska delen där implantatet skruvas
in i ett förborrat hål i benet. Implantatet lämnas sedan orört tills det läkt och
integrerat med benet, osseointegration. När implantatet läkt färdigt sätts fästet och
själva protesen på plats (Anusavice et al. 2013).
Osseointegration kallas processen att skapa ett strukturellt och funktionellt
samspel mellan levande ben och en artificiell implantatyta utan mellanliggande
fibrös bindväv. För att processen ska fungera måste implantatets yta vara
biokompatibel och det mest använda ytmaterialet idag är kommersiellt rent titan.
Vid lyckad osseointegration omsluts implantatet fullständigt av benvävnad
(Anusavice et al. 2013). Efter att ett implantat opererats in i ett käkben är det
viktigt att implantatet inte utsätts för belastning eftersom det försämrar
osseointegrationen (Scortecci, Misch och Benner, 2001). En annan faktor gällande
hur bra osseointegrationen blir är den primära stabiliteten. En hög primär stabilitet
innebär mindre mikrorörelse mellan implantatet och benet och gynnar
osseointegrationen under läkningsperioden. Om en primär instabilitet uppkommer
finns risken för en ökad rörelse mellan implantat och ben och ökar risken för en
dålig osseointegration, alltså att fibrös vävnad bildas runt implantatet istället för
ben (Hsu et al., 2011). Andra faktorer som påverkar den primära stabiliteten är
benkvalité, storlek och form på implantatet samt vilken kirurgisk teknik som
används (Santamaria-Arrieta et al., 2016)

Benkvalité
Vilken benkvalité käkbenet har är viktigt att veta vid val av implantatstorlek så att
god osseointegration kan ske. Käkröntgen är en teknik som genomförs med
standardutrustning som finns på många kliniker. Tekniken är effektiv när det
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kommer till att bestämma käkens anatomi såsom benstruktur, nervpositioner och
var i benet märg finns. Utrustningen är inte avsedd att mäta benkvalité då bilderna
inte visar benets densitet och volym. Då det yttersta benet oftast är mer kompakt
täcker det över det mindre kompakta underliggande benet vilket i sin tur leder till
att röntgenbilderna bara ger information om det översta benskiktets struktur. För
att bestämma benkvalitén kan istället datorstyrda topografiska metoder användas
samt 3D-röntgen, men sådan utrustning är oftast dyr och utsätter patienten för
strålning. Kvalitén kan även bedömas genom att kirurgen känner av motståndet
under borrning (Brånemark, Zarb och Albrektsson 1985). Metoden går snabbt och
är en del av insättningen av implantatet, samtidigt är den subjektiv då metoden är
beroende av kirurgens erfarenhet och borrets geometri och skick (Al-Nawas,
Wagner och Grötz, 2006).
Den mest använda skalan för benkvalité går mellan 1 och 4 (figur 2) och innebär
att om benet innehåller en stor del kortikalt ben klassas det som kvalité 1 alltså
den bästa benkvalitén och innehåller det till största del trabekulärt ben av sämre
kvalité tilldelas det kvalité 4 (Anusavice et al. 2013). Beroende på vilken
benkvalité käkbenet har opereras olika typer och storlekar på implantat in och ju
större andel trabekulärt ben desto större diameter på implantatet (Turkyilmaz och
McGlumpghy, 2008). Tjockleken på det kortikala benet skiljer sig beroende på
vilket av käkbenen som undersöks och även beroende på vilken del av käkbenet
som undersöks. Tjockast är det kortikala benet posteriort i mandibeln och sedan
faller tjockleken i ordningen anteriora mandibeln, anteriora maxillan och sist
posteriora maxillan (Ko et al., 2016).

Figur 2: Klassificeringen av ben, kvalité 1 längst till vänster består av en stor del kortikalt ben
och anses som den bästa och kvalité 4 längst till höger med en stor andel trabekulärt ben som
anses som den sämsta (Anusavice et al. 2013).

En annan skala som används för att fastställa benkvalité är Hounsfields skala som
är en kvantitativ skala för att beskriva densitet. Densiteten bestäms genom att titta
på ett specifikt materials relativa förmåga att släppa igenom röntgenstrålning.
Röntgenmetoden som används kallas datortomografi (CT, skiktröntgen) och
skalan utgår från vatten som har tilldelats ett värde på 0 Hounsfields Units (HU).
Kortikalt ben har ett HU-värde på 600-1000 och trabekulärt ben 200-300 HU
(Bridge och Tipper, 2011). Introduktionen av CT som pre-operativt verktyg för
utvärdering av kandidater för dentala implantat skedde 1987. Användandet av CT
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ökade även om viss oro existerade gällande strålningen som patienten utsätts för.
Idag har strålningen minskat genom förbättrade scannrar och lägre stråldos och
många kliniker menar att fördelarna med CT överväger den lilla risk som
strålningen innebär (Norton och Gamble, 2001).
Ytterligare ett sätt att klassificera benkvalitéer är “Misch Classification” som har
likheter med kvalité 1-4 klassificeringen etablerad av Lekholm och Zarb (1985).
Skalan innefattar fyra nivåer där benkvalité beskrivs som bendensitet.
Klassificeringen utförs genom att kirurgen uppskattar motståndet under borrandet
i käkbenet och likställer det vid att borra i förutbestämda material. God
korrelation har visats när resultaten jämförs med de resultat som erhålls vid
datortomografi uttryckt i HU. Klassificeringen ser ut som följer och återfinns även
i figur 3:
D1: Kompakt, kortikalt ben. Känsla av att borra i ek- eller lönnträ, >1250 HU.
D2: Tjockt kompakt till poröst kortikalt ben på ytan och grovt trabekulärt ben på
insidan. Känsla av att borra i furu eller gran, 850-1250 HU.
D3: Tunt poröst kortikalt ben på ytan och tunt trabekulärt ben på insidan. Känsla
av att borra i balsaträ, 350-850 HU.
D4: Tunt trabekulärt ben. Känsla av att borra i frigolit, <400 HU.
(Misch, 2008).

Figur 3: Klassificeringen utförd av Misch (2008) där D1 motsvarar till största delen kortikalt ben
och D4 främst tunt trabekulärt ben.

I en studie av Norton och Gamble (2001) uppskattades benkvalitén genom
subjektiv bedömning utifrån en röntgenbild, klassificeringen 1-4 beskriven av
Lekholm och Zarb (1985) tillämpades. Ett implantat placerades sedan över bilden
på den alveolära biten på varje tandlöst spann och datorn räknade ut den
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genomsnittliga bendensiteten, uttryckt i HU, på en millimeter runt om implantatet.
Varje HU-värde jämfördes med den uppskattade benkvalitén för samma prov för
att få en ny objektiv och kvantitativ skala för benkvalité. Norton och Gambles
(2011) förslag till den nya skalan var kvalité 1>850 HU, kvalité 2, 500-850 HU,
kvalité 3, 0-500 HU och kvalité 4<0 HU och återfinns i tabell 1.
Tabell 1: Tabell adapterad från Norton och Gamble (2001) som beskriver författarnas kvantitativa
skala för benkvalité.

Benkvalité
(Lekholm och
Zarb)

Bendensitetspann (HU)
(Norton och Gamble)

Anatomiskt område

1

>850

Anteriora mandibeln

2

500-850

Posteriora
mandibeln/anteriora
maxilla

3

0-500

Posteriora maxilla

4

<0

Tuber

En annan studie undersökte hur det kortikala benets tjocklek påverkade
implantatstabiliteten och konstaterade att tjockare kortikalt ben gav en bättre
implantatstabilitet. På 225 implantatoperationer varierade tjockleken på det
kortikala benet mellan 0,8 och 3,2 mm med ett medelvärde på 1,9 mm och en
standardavvikelse (SD) på 0,6 mm (Miyamoto et al., 2005). I en studie av Hsu et
al. (2013) undersöktes tjockleken på det kortikala benet vid första och andra
premolaren, 4:e och 5:e tanden räknat från mitten, i underkäken. Med hjälp av
datortomografi, Cone-beam computed tomography - CBCT, togs bilder fram där
tjockleken kunde uppmätas. Den kortikala tjockleken vid första premolaren var
1,7 mm±0,4 och vid andra premolaren 2,4 mm±0,5. Samma teknik, CBCT,
användes för att undersöka tjockleken av det kortikala benet i olika regioner av
käkbenen i en studie av Ko et al. (2016). Studien visade på att tjockleken varierar
beroende på vart och i vilken käke som undersöks och spannet på tjockleken för
kortikalt ben låg mellan 0,1 och 3,7 mm där minst kortikalt ben fanns i anteriora
delen av maxillan och mest i posteriora delen av mandibeln.
I andra studier har syntetiska benmodeller i polyuretanskum tagits fram (Hsu et
al., 2011) och finita elementanalyser genomförts (Guan et al., 2009; Okumura et
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al., 2010) för att undersöka implantatstabilitet i förhållande till tjockleken på det
kortikala benet. I studierna har författarna bestämt tjockleken på det kortikala
benet till 0-3,0 mm.

Material
Det finns olika sätt att dela in material och ett sätt är utifrån materialets
uppbyggnad som oftast även bestämmer materialets egenskaper (Sandström,
2017). De material som behandlas i denna studie är den rigida polymeren
polyuretanskum samt de organiska kompositerna trabekulärt och kortikalt ben.
För att studera och jämföra olika material är det lämpligt att undersöka
materialens mekaniska och tekniska egenskaper. Några mekaniska egenskaper är
elasticitetsmodul (E-modul) och duktilitet och en teknisk egenskap är densitet. Emodulen, mätt i MPa eller GPa, är förhållandet mellan spänningen, σ, som ett
material utsätts för, och töjningen, ε, uttryckt i längdökning per längdenhet. Emodulen är alltså materialets förmåga att fjädra och formeln är:
𝐸 = σ/ε

(2-1)

vilket betyder att ett material med låg E-modul kan töjas ut mycket med liten
mekanisk spänning (Leijon, 2014). Duktiliteten är ett materials förmåga att
plastiskt deformeras utan att det uppstår sprickor. En hög duktilitet innebär att
materialet kan deformeras kraftigt utan att brott uppstår (Nationalencyklopedin
(b), 2017). En plastisk deformation sker vid en plastisk bearbetning vilket även
innefattar skärande bearbetning som borrning och svarvning. Skärande
bearbetning definieras av att material tas bort från att arbetsstycke med hjälp av
ett verktyg med skärande egg (Lindström, 2017). Ett materials densitet beskriver
hur mycket massa per volymenhet materialet har alltså hur tätt eller poröst
materialet är eller hur tungt eller lätt det är. Densitet beror av både temperatur och
tryck och brukar anges i kg/m3 (Nordling, 2017).
Inom den ortopediska biomekaniska forskningen har biomekaniska experiment
och datasimulering varit de huvudsakliga verktyg som använts de senaste
årtionden. För att validera experiment där mänskligt kadaver, datamodeller och in
vitro-experiment med leder och implantat testats, har mänskligt kadaver varit att
föredra. På grund av svårigheterna med tillgänglighet, krav på förvaring, kostnad
och risk för infektion vid användning av kadaver har syntetiskt ben blivit ett
attraktivt alternativ (Shim et al. 2012).
Ett material som används för att efterlikna trabekulärt ben är polyuretanskum.
Polyuretanskum framställs genom polymerisationreaktioner där cellerna som
bildas fylls med koldioxidgas som uppkommer när vatten reagerar med
isocyanat. Resultatet blir en cellulär solid struktur bestående av sammankopplade
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nätverk av solida stavar eller plattor som bildar kanterna och ytorna av cellerna
(Shim et al., 2012). När skummets densitet minskar ökar både storleken på cellerna
i materialet och den totala volymen samtidigt som likformigheten dem emellan
kvarstår (Calvert et al. 2010). Polyuretanskums huvudsakliga
användningsområde är vid kvantitativa jämförelsestudier där funktionella
parametrar för ortopediska implantat undersöks, till exempel implantatets
stabilitet och styvhet samt utdragningsstyrka, alltså hur mycket kraft som krävs
för att dra ut en skruv som skruvats in ett material (Shim et al., 2012).
Det trabekulära benets mikrostruktur består, liksom polyuretanskum, av ett
nätverk av sammankopplade stavar och plattor, trabekler, som bildar en komplex
struktur. Det trabekulära benets struktur är öppen och porös men har ändå stora
makroskopiska likheter med polyuretanskum som har stängd skum-struktur (Shim
et al., 2012). Ett problem med trabekulärt ben är dess heterogenitet.
Heterogeniteten beror på variationer i volymfraktionen, alltså variationer i hur stor
andel av en volym som upptas av trabekler. Detta medför att det trabekulära
benets tryckmodul och hållfasthet varierar. Det trabekulära benet är även
anisotropt vilket innebär att dess E-modul förändras beroende på om det belastas
longitudinellt eller transversalt där en longitudinell belastning ger en högre Emodul än en transversal belastning (Keaveny et al., 2001).
Det kortikala benets mikrostruktur består av parallella, cylindriska benpelare som
kallas osteoner. Osteonerna är i sin tur uppbyggda av flera regelbundna tunna
lager vari kollagenfibrer ligger. Kollagenfibrerna är omgivna av hydroxiapatit och
ligger parallellt med varandra. Varje lager är vinkelrätt mot nästa lager vilket
innebär att det kortikala benet har en hög styrka. I mitten av varje osteon finns de
haverska kanalerna där benets blodkärl löper. I varje osteon finns bencellerna,
osteoblaster, osteocyter och osteoklaster, insprängda (Rydholm och Bauer, 2017)
Vid jämförelse av trabekulärt ben och polyuretanskum är polyuretanskum mer
homogent och mindre anisotropt än trabekulärt ben (Calvert et al. 2010). Trots
detta uppvisar polyuretanskum och trabekulärt ben liknande mönster vid
jämförelse av spänning-töjningskurvor. Även tryck-töjningkruvan för
polyuretanskum och trabekulärt ben beter sig på samma sett. Materialens liknande
egenskaper har gjort polyuretanskum till ett populärt substitut för trabekulärt ben
vid forskning (Shim et al. 2012).
För att efterlikna det kortikala benets struktur kan en komposit bestående av
epoxy resin och glasfiber användas. Epoxy resin och glasfiber i sammansättning
med polyuretanskum bildar en struktur som kan liknas med levande ben. Vid
tester av utdragsstyrkan i dessa syntetiska ben har resultatet visat på stora likheter
med samma tester på kadaver. Kompositbenens gränsyta till implantat är
jämförbart med ben (Zdero et al, 2007, Zdero et al., 2008, refererad i Shim et al.
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2012). E-modulen för epoxy resin är ca 20 GPa (CES EduPack, 2015). Ett annat
material som kan likställas med mänskligt käkben är kalvrevben eftersom det har
en liknande makroskopisk uppbyggnad av kortikalt och trabekulärt ben
(Santamaria-Arrieta et al., 2016).
E-modulen för ben skiljer sig beroende på vilken del av kroppen som undersöks
och om det är kortikalt eller trabekulärt ben. För käkben gäller att E-modulen är
ca 13,7 GPa för kortikalt ben och 0,1-1,5 GPa för trabekulärt ben (Ueda,
Takayama och Yokoyama, 2017). Densitet för både kortikalt och trabekulärt ben
varierar också beroende på kroppsdel men en studie uppger ca 800 kg/m3 för
kortikalt ben och ca 300-500 kg/m3 för trabekulärt ben (Carlsson och Thid, 2010).
Skillnaden på de mekaniska egenskaperna är större för trabekulärt ben och kan
variera med en faktor på 2-5 för olika ben. Det är dock svårt att ge specifika
siffror på bendensitet eftersom variationen är så stor. En bättre variant är att
specificera ett spann som speglar heterogeniteten (Rho, Kuhn-Spearing och
Zioupos, 1998).
E-modulen för polyuretanskummen som används i denna studie med en densitet
på 1050 kg/m3 och 500 kg/m3 är 1,6 GPa respektive 0,5 GPa (BASF, 2012). I en
studie av Linul et al. (2013) gjordes olika kompressionstester för att ta fram
mekaniska egenskaper för polyuretan med densitet 300kg/m3. Kompressionstester
genomfördes på rätblock av polyuretan med från både långsidan och kortsidan
och resulterade i en E-modul på 0,1-0,2 GPa.
Specificering av de olika materialens E-moduler och densiteter återfinns i tabell 2.
Tabell 2: Egenskaper för de olika materialen.

Material

Densitet
E-modul (GPa)
(kg/m3)

Trabekulärt ben

300-500

0,1-1,5

Kortikalt ben

800

13,7

Polyuretan 1050

1050

1,6

Polyuretan 500

500

0,5

Polyuretan 300

300

0,1-0,2
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Under pilotstudien gjordes ett antal mätningar för att verifiera att vridmomentet
endast påverkades av vilket material som gängtappen gängade i och förhållandet
mellan diametern på förborrat hål och diametern på gängtappen. Den insamlade
datan från pilotstudien är den data detta arbete utgår från.

Statistik
2.5.1. Standardavvikelse och regressionsanalys
Standardavvikelsen (SD) är ett mått på hur stora avvikelser mätdatan har från
medelvärdet i en datamängd som helhet (Lantz, 2013). Analys av samband mellan
olika variabler är centralt inom de flesta vetenskaper. Regressionsanalys är den
viktigaste statistiska metod som behandlar analys av variablers samband. Med
hjälp av regressionsanalys kan utfallet för en viss variabel beroende på värden av
en eller flera variabler studeras. Analysen kan användas till att beskriva samband
mellan variabler, förutspå hur förändringar i en variabel påverkar utfallet för en
annan variabel samt testa om det faktiskt finns något samband. Linjär
regressionsanalys är den enklaste formen där y-värdet varierar beroende på xvärdet. Genom att dra en linje, den som “bäst” återspeglar det linjära sambandet,
genom mätpunkterna bildas en regressionslinje, vilket är det huvudsakliga syftet
med att göra en regressionsanalys. Multipel linjär regressionsanalys kan användas
då y-värdet påverkas av flera variabler och därmed inte bildar en rät linje (Lantz,
2013).
2.5.2. Korrelation och determinationskoefficient
Regressionslinjen är den linje som bäst beskriver sambandet mellan y- och xvärden i en datamängd men den säger inget om hur bra den passar mätdatan.
Korrelationen beskriver hur nära mätdatan ligger regressionslinjen, hög
korrelation betyder att mätpunkterna ligger nära linjen och låg korrelation betyder
att de ligger långt ifrån linjen. Korrelation är alltså ett mått på hur stort det linjära
sambandet är som råder mellan två variabler. En rät linje med hög korrelation
beskriver sambandet bra. Determinationskoefficienten är ett nära besläktad mått
på korrelation och betecknas R2. R2-värdet anger hur stor andel av variationen i yvärdena som förklaras av att det finns ett linjärt samband med x-värdena som
representeras av regressionslinjen. R2-värdet ligger alltid mellan 0 och 1 där ett
högre R2-värde bättre beskriver sambandet mellan variablerna med
regressionslinjen. Det finns ingen bestämd gräns för vad som är ett tillräckligt
högt R2-värde för att fastställa att det finns ett linjärt samband men vissa säger att
ett R2-värde högre än 0,5 är tillräckligt högt. Varje R2-värde bör analyseras enskilt
då slumpmässiga avvikelser spelar större roll desto mindre mätdata som
förekommer (Lantz, 2013).
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3. Metod
Det första steget i examensarbetet var ett möte med uppdragsgivaren. Under mötet
förklarades behovet av arbetet, vilka förväntningar som fanns på projektgruppen
och vilka avgränsningar som skulle göras. En projektplan togs fram för
godkännande av handledare, examinator och uppdragsgivare för att säkerställa att
de olika parterna hade samma förväntningar på projektet. En tidsplan gjordes i
form av ett Ganttschema för att få en tydlig överblick av de aktiviteter som
behövde genomföras innan projektet kunde vara klart. Tidigt i projektet
genomfördes en SWOT-analys för att identifiera styrkor, svagheter, hot och
möjligheter och se om projektet verkade genomförbart. En SWOT-analys gjorde
även när halva tiden för projektet hade gått för att undersöka projektgruppens
möjligheter att bli klara i tid. I samband med att halva tiden hade gått reviderades
Ganttschemat eftersom vissa aktiviteter tillkommit och vissa aktiviteter strukits.
De huvudsakliga metoderna som använts för att lösa problemet att fastställa
benkvalité är matematisk modellering. Med en matematisk modellering görs en
förenklad bild av verkligheten och nedanstående steg följs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förstå problemet
Förenkla/strukturera
Matematisera
Bearbeta matematiken
Tolka
Validera
Presentera

Detta arbetssätt har använts under projektets gång för att ta fram ett slutgiltigt
antagande (Bergman Ärlebäck, 2013).

Faktainsamling
För att få en djupare förståelse för hur tandimplantatsprocessen går till närvarade
projektgruppen vid en operation samt intervjuade en käkkirurg med 10 års
erfarenhet av tandimplantatsoperationer. Intervjun var semistrukturerad och
spelades in för att kunna analyseras vid senare tillfälle. Intervjufrågor återfinns i
bilaga 2. En brainstorming genomfördes för att få en ökad förståelse för problemet
som skulle lösas. De nio deltagarna i övningen var studenter på
Biomekanikingenjörsprogrammet eller Byggingenjörsprogrammet vid Högskolan
i Halmstad och delades in i två grupper. Brainstormingen inleddes med två
uppvärmningsövningar för att uppmuntra kreativiteten. Deltagarna uppmanades
att ha ett positivt förhållningssätt till alla idéer som framkom. Efter
uppvärmningsövningarna presenterades huvudproblemet och deltagarna fick 10
minuter på sig att komma på och skriva ned sina idéer kring vilka olika parametrar
som skulle kunna påverka vridmomentet vid gängning. Efter brainstormingens
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slut sammanställdes alla idéer. Detaljerad beskrivning av brainstormingen
återfinns i bilaga 3.

Dataanalys
Från tidigare tester genomförda av Carlsson och Thid (2010) med gängtappen
finns data för gängning i olika material. Utförlig beskrivning av dessa tester
återfinns i bilaga 4.
För att kunna urskilja vad som hände under varje varv som gängtappen gängade
ned i materialet gjordes tiden om till varv genom att multiplicera tiden (s) med
borrhastigheten (varv/s). Datan analyserades i MATLAB (MATLAB, 2016) med
verktyget “curve fitting”. I curve fittingverktyget finns olika alternativ för att ta
fram regressionskurvor för vald data. De som använts i denna analys är
funktionen som heter ”Polynomial 1” som är ett förstagradspolynom och ger en
linjär regressionskurva på formen:
f(x) = p1 ∗ x + p2

(3-1)

Polynomial 2 som är ett andragradspolynom och ger en multipel linjär
regressionskurva på formen:
f(x) = p1 ∗ x 0 + p2 ∗ x + p3

(3-2)

samt Polynomial 3 som är ett tredjegradspolynom och ger en multipel linjär
regressionskurva på formen:
f(x) = p1 ∗ x 2 + p2 ∗ x 0 + p3 ∗ x + p4

(3-3)

För att en curve fitting skulle anses vara tillräckligt bra studerades R2-värdet och
ett värde över 0,7 ansågs visa på ett samband (Lantz, 2013).
Grafer ritades där varvparametern placerades på x-axeln och vridmomentet på yaxeln för att få en uppfattning om kurvornas utseende. I de tester varifrån datan
erhållits (Carlsson och Thid, 2010) startades borren innan gängningen av
materialet påbörjades. Genom att studera datan fastställdes när gängtappen fick en
första kontakt med materialet. I samma punkt som vridmomentet började stiga
sattes antal varv till noll för att kunna analysera skeendet i varje enskilt varv. De
olika densiteterna för polyuretanskum som analyserats är 1050kg/m3, 500 kg/m3
och 300 kg/m3. Typiska kurvor för de olika polyuretandensiteterna vid gängning
igenom hela materialet och ut på andra sidan återfinns i figur 4. Även
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kombinationer (laminerade plattor) av dessa densiteter har undersökts. Utöver de
syntetiska materialen har även revben från ko samt spongiöst ben analyserats.

Figur 4: Typiska kurvor för de olika polyuretandensiteterna när gängning skett igenom hela
materialet och ut på andra sidan.

Antaganden
Eftersom projektgruppen hade flera olika idéer kring hur problemet skulle lösas
lades ett antal antaganden fram. Det slutgiltiga antagandet beskrivs nedan och
övriga antaganden i bilaga 5. Med k-värde menas p1-värdet i formel (3-1), alltså
lutningen på kurvan, när datan analyserats med Polynomial 1. I alla antaganden
har det antagits att det endast är de första fyra skären på gängtappen som bidrar
till vridmomentet. Det har även antagits att polyuretanskum med densitet 1050
kg/m3 motsvarar kortikalt ben och att polyuretanskum med densitet 500 respektive
300 kg/m3 motsvarar olika kvalitéer av trabekulärt ben.
3.3.1. Slutgiltigt antagande (1) - Maxvärde
För att undersöka hur mycket varje skär bidrog till det totala vridmomentet vid
gängning analyserades grafer för gängning i de olika materialen. De första fyra
varven på 13 grafer per densitet analyserades med Polynomial 1. Tretton olika kvärden erhölls per densitet och ett medelvärde ± SD räknades ut för varje densitet.
För att k-värdet skulle anses vara tillräckligt bra studerades R2-värdet. K-värdet
för varje material ansågs symbolisera hur mycket varje skär bidrog med till det
totala maxvärdet på vridmomentet, alla skär ansågs alltså bidra med lika mycket
vridmoment.
Eftersom ben alltid har ett yttre lager kortikalt ben kommer gängning vid en
tandimplantatsoperation alltid inledas med gängning i hårt material och maxvärdet
för vridmomentet kommer variera beroende på det hårda materialets tjocklek.
Utifrån de klassificeringar som finns för att bestämma benkvalité (Lekholm och
Zarb, 1985; Misch, 2008; Norton och Gamble, 2001) och ett antal studier som
undersökt tjockleken av det kortikala benet på tandimplantatspatienter (Guan et
al., 2009; Hsu et al., 2013; Hsu et al., 2011; Ko et al., 2016; Miyamoto et al.,
2005; Okumura et al., 2010) bestämde projektgruppen att undersöka maxvärdet
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för vridmomentet då det kortikala benet antogs vara 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 eller 4
mm tjockt.
För att likställa de olika densitetsvariationerna med benkvalité räknades
uppskattade vridmomentvärden, baserade på k-värdet för varje densitet, ut. De 16
olika varianterna som undersöktes återfinns i bilaga 6. För att få ut det maximala
momentet under de fyra första varven multiplicerades k-värdet för varje densitet
med antalet varv gängtappen befunnit sig i den densiteten och produkterna
adderades. För att exemplifiera, om gängtappen befunnit sig i densitet 1050 under
två varv, i densitet 500 under ett varv och i densitet 300 under ett varv,
uppskattades maxvärdet för vridmomentet till
2 ∗ k5676 + 1 ∗ k 766 + 1 ∗ k 266

(3-4)

Sexton olika maximala momentvärden med SD erhölls. De olika
densitetkombinationerna som undersökts likställdes vid de fyra olika
benkvalitéerna enligt Lekholm och Zarb (1985). De olika maximala
momentvärdena tilldelades sedan den benkvalité som bäst ansågs beskriva den
specifika densitetkombinationen. Alltså de värden som erhölls för 1 mm i 1050
klassades som kvalité 4, 1,5-2mm - kvalité 3, 2,5-3mm - kvalité 2 och 3,5-4mm kvalité 1.

Praktiska tester
För att testa antagande 1 genomfördes tester med den specialutformade
gängtappen enligt samma procedur som Carlsson och Thid (2010) men i
kalvrevben istället för i polyuretan (figur 9). Kortfattat innebar proceduren att hål
med en diameter på 1,5 mm borrades i revbenen varpå gängning med den
specialutformade gängtappen genomfördes. Under gängningen mättes
vridmomentet med hjälp av en datalogger och programvara från PicoLog (Pico
Technology, 2010). Sammanlagt användes tre olika kalvrevben och 11 hål
gängades, två hål i ben nr.1, fem hål i ben nr. 2 och fyra hål i ben nr. 3.
Gängningen skedde på olika delar av revbenen. Efter gängningen sågades
revbenen isär i de hål där gängningen skett för att analysera tvärsnitten (figur 10).
Tjockleken på de olika skikten i tvärsnittet i varje hål mättes upp med hjälp av
linjal. Utifrån formel (4-1) räknades det maximala vridmomentet ut och jämfördes
med det resultat som erhållits från de faktiska mätningarna. Det kortikala benet av
kalvrevbenet ansågs ha densitet 1050 kg/m3 och det trabekulära benet 500 eller
300 kg/m3. Antal varv i varje material ansågs vara samma som antal millimeter av
varje benskikt i kalvrevbenet (formel 4-1).
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4. Resultat

Figur 9: Gängning
av kalvrevben.

Figur 10: Itusågat kalvrevben.

Resultaten av både Gantt-Scheman och SWOT-analyser återfinns i bilaga 1.
Resultatet av brainstorming återfinns i bilaga 3.
Analys av data från förstudie
Utförligt resultat från regressionsanalys av densitet 1050, 500 respektive 300
kg/m3 återfinns i bilaga 7. Det sammanlagda resultatet återfinns i tabell 3.
Medelvärdet för lutningen ± SD blev 8,0 ± 0,5 Ncm för densitet 1050 kg/m3 och
det lägsta R2-värdet var 0,96. För densitet 500 kg/m3 blev medelvärdet 1,1 ± 0,2
Ncm och ett lägsta R2 värde på 0,90. För densitet 300 kg/m3 blev medelvärdet 0,3
± 0,1 Ncm och ett lägsta R2 värde på 0,70. I figur 11-13 illustreras typiska kurvor
för de tre olika densiteterna med regressionslinje för att undersöka kurvans lutning
under de fyra första varven.
Tabell 3: Det sammanlagda resultatet av regressionsanalys på lutningen i de olika
densiteterna. Medelvärdet visar på hur mycket vridmomentet ökar per varv som gängtappen
gängas ner i den specifika densiteten.

Densitet
(kg/m3)

Medelvärde på lutning ± SD
(Ncm/varv)

1050 (n=13)

8,0 ± 0,5

7,5

8,5

0,96

500 (n=13)

1,1 ± 0,2

0,9

1,3

0,90

300 (n=13)

0,3 ± 0,1

0,2

0,4

0,70

16

Min
Max
Lägsta R2
(Ncm) (Ncm)

Figur 11: Typisk kurva för 1050 kg/m3 med regressionslinje.

Figur 12: Typisk kurva för 500 kg/m3 med regressionslinje.

Figur 13: Typisk kurva för 300 kg/m3 med regressionslinje.
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De olika varianterna av olika skär i olika material och dess tillhörande
momentvärde samt benkvalitéklassificering återfinns i tabell 4. Högst kvalité gavs
för 3,5-4 varv i densitet 1050 kg/m3 vilket motsvarar 3,5-4 mm kortikalt ben.
Lägst kvalité gavs för 1 varv i densitet 1050 kg/m3 vilket motsvarar 1 mm
kortikalt ben.

Tabell 4: De olika laminaten och dess uträknade vridmomentvärde samt benkvalitéklassificering.

Antal
varv i
1050
4 och
fler

Antal
varv i
500

Antal
varv i
300

Maximalt
vridmoment
(Ncm)

SD
±

Max
(Ncm)

Min
(Ncm)

Kvalité

0

0

32,2

0,5

32,7

31,7

1

3,5

0,5

0

28,7

0,5

29,2

28,3

1

3,5

0

0,5

28,2

0,5

28,6

27,7

1

3

1

0

25,3

0,4

25,7

24,8

2

3

0

1

24,4

0,4

24,8

24,0

2

2,5

1,5

0

21,8

0,4

22,2

21,4

2

2,5

0

1,5

20,5

0,4

20,8

20,1

2

2

2

0

18,3

0,4

18,7

18,0

3

2

0

2

16,6

0,3

16,9

16,3

3

2

1

1

17,5

0,3

17,8

17,1

3

1,5

2,5

0

14,9

0,3

15,2

14,6

3

1,5

0

2,5

12,8

0,3

13,0

12,5

3

1

3

0

1,4

0,3

11,7

11,1

4

1

0

3

8,8

0,2

9,0

8,6

4

1

2

1

1,5

0,3

10,8

10,3

4

1

1

2

9,7

0,2

9,9

9,4

4

Utifrån tabell 4 delades benkvalité in i olika intervall. De olika intervallen för
maximalt vridmomentvärde indelat i benkvalitéer blev följande; kvalité 1 ≥ 26
Ncm, 20 < kvalité 2 < 26 Ncm, 12 < kvalité 3 ≤ 20 Ncm och kvalité 4 ≤ 12 Ncm,
se tabell 5.
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Tabell 5: De olika spannen för maximalt vridmomentvärde indelat i benkvalitéer

Kvalité

Spann (Ncm)

1

≥26

2

20,1-25,9

3

12,1-20

4

≤12

Formeln för att räkna ut det maximala vridmomentet (Mmax) blev:
Mmax = k5676 ∗ n5676 + k 766 ∗ n766 + k 266 ∗ n266 + s

(4-1)

där k1050 är k-värdet för gängning i material 1050 (8±0,5), n1050 är antal skär i
material 1050, k500 är k-värdet för gängning i material 500 (1,1±0,2), n500 är antal
skär i material 500, k300 är k-värdet för gängning i material 300 (0,3±0,1) och n300
är antal skär i material 300. Startvärdet symboliseras av s och anges i Ncm.
Absolutbeloppet av s adderas till det totala vridmomentvärdet. För att formeln ska
gälla ska n1050+n500+n300=4.

Praktiska tester
Resultatet av de praktiska tester som genomfördes jämfördes med den metod och
skala för benkvalité som tagits fram under projektets gång och återfinns i tabell 6.
Av 11 mätningar stämde 5 stycken överens med tabell 5 gällande benkvalité och
resterande mätningar visade antingen en klassificering högre eller en
klassificering lägre än tabell 5. Maxvärdesanalys av mätning nr. 2 i
kalvrevben illusteras i figur 14.
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Tabell 6: Jämförelse mellan faktiska mätningar av vridmoment och beräknade vridmoment samt
jämförelse av benkvalité utifrån faktiska och beräknade vridmoment.

Trabekulärt Trabekulärt
Kvalité
Kvalité
Beräknat Uppmätt
Kortikalt ben, högre ben, lägre
enl.
enl.
Mätning
Maxvärde maxvärde
ben(mm)
densitet
densitet
beräknat uppmätt
(Ncm)
(Ncm)
(mm)
(mm)
maxvärde maxvärde
1
3,5
0,5
0
28,6
22,1
1
2
2
3,5
0,5
0
28,6
21,8
1
2
3
1
0
3
8,9*
0,9*
4
4
4
0,5
0
3,5
5,1*
1,3*
4
4
5
0,5
1
2,5
5,9
5,0
4
4
6
0,5
1
2,5
5,9
6,4
4
4
7
0,5
1,5
2
6,3
7,8
4
4
8
1
2
1
10,5
13,7
4
3
9
1
2
1
10,5
13,2
4
3
10
1
2
1
10,5
13,3
4
3
11
1
1,5
1,5
10,1
12,0
4
3
*Stor differens mellan beräknat maxvärde och uppmätt maxvärde.

Figur 14: Maxvärdesanalys av mätning nr.2.

5. Diskussion
Syftet med detta examensarbete var att förenkla möjliggörandet för kirurgen att få
direkt feedback om benkvalitén i käkbenet så att rätt typ av implantat ska kunna
väljas. Resultatet blev en tabell där olika intervall för maximala vridmoment
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motsvarar olika benkvalitéer. Tanken är att borren som används vid
tandimplantatsoperationen ska vara kopplad till en dator som, beroende på det
uppnådda maximala vridmomentet, berättar för kirurgen vilken benkvalité det är
på käkbenet.

Resultatdiskussion
I resultatet kan det noteras att det lägsta sambandet (R2-värdet) mellan
datapunkterna och regressionslinjerna var 0,96 för 1050-densiteten, 0,90 för
densitet 500 och 0,70 för 300 kg/m3. Det innebär att regressionslinjen för 1050materialet bättre förklarade hur mycket vridmomentet ökade för varje varv som
gängtappen gängade in i materialet än vad regressionslinjen för 300-densiteten
gjorde. Det var alltså en större variation mellan regressionslinjen och
datapunkterna som studerades i densitet 300 än mellan regressionslinjen och
datapunkterna i densitet 1050. Materialet polyuretanskum som testerna
genomförts i har en skumstruktur som är uppbyggd av flera små bubblor (Shim et
al., 2012). Eftersom samma material studerats men med olika densitet borde
densiteten vara det som avgör de olika vridmomentsvärdena vid gängning. En
lägre densitet innebär större och färre bubblor samt en större andel luft än en
högre densitet. Vid gängning i ett material med låg densitet är det då rimligt att
variationen i densitet är större från ett ställe till ett annat än i ett material med
högre densitet eftersom det finns fler ställen med luft i den lägre densiteten än i
den högre densiteten. Det är då också rimligt att vridmomentet varierar mer i en
lägre densitet än vad det gör i en högre densitet.
Det finns ett positivt samband mellan densitet och E-modul för trabekulärt och
kortikalt ben (Guan et al., 2009). Ben som har högre densitet och därmed högre Emodul borde därför kräva en större kraft för att plastiskt deformeras än ett
benmaterial som har lägre värden på nämnda parametrar. Detta stämmer överens
med resultaten som erhållits där det maximala vridmomentet blir högre ju högre
densitet det gängade materialet har vilket anses vara rimligt eftersom en tätare
materialuppbyggnad innebär mer materia att skära igenom.
Vid studerande av mätdata med regressionslinje för de olika densiteterna (figur
11-13) syns det tydligt att regressionslinjerna passar bättre för 1050 och 500 än
för 300. I 300 verkar halva första varvet ha en brantare ökning av vridmomentet
än resterande varv. Alla mätningar i 300-densitet ser dock inte ut på detta sätt utan
liknar mer 1050 och 500-kurvorna i ökning, men några av dem gör det. En
förklaring till den brantare ökningen i början skulle kunna vara att gängningen
startar i ett område med mindre håligheter och sedan övergår till ett område med
större håligheter. Eftersom skillnaden områdena emellan då blir stor blir också
ökningen av vridmomentet i början större än ökningen efter den första biten. Efter
samtal med uppdragsgivaren erhölls information om att vissa av mätningarna skett
nära kanten av polyuretanblocken vilket hade viss påverkan på vridmomentet.
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Tyvärr vet inte projektgruppen vilka mätningar som genomförts nära kanten så en
närmare analys har inte kunnat genomföras.
Resultatet som erhållits grundas på att den kortikala tjockleken har ett spann på 14 mm (Guan et al., 2009; Hsu et al., 2013; Hsu et al., 2011; Ko et al., 2016;
Miyamoto et al., 2005; Okumura et al., 2010) och på den vedertagna
klassificeringen av käkben i fyra olika kvaliteter (Lekholm och Zarb, 1985). En
egen tolkning utifrån dessa två parametrar har sedan gjorts för att hitta en
klassificering utifrån det maximala vridmoment under de första fyra varven som
krävs för att gänga ett förborrat hål i ett förutbestämt material. Kvalité 4 har
antagits ha en kortikal tjocklek på 1 mm, kvalité 3: 1,5-2 mm, kvalité 2: 2,5-3 mm
och kvalité 1: 3,5-4mm. För att även få med ben som endast innehåller 0,5 mm
kortikalt ben hade skalan kunnat utökas till att innefatta även en kvalité 5. Nu har
kvalité 4 ett stort spann på vridmoment där det i verkligheten kan finnas större
variationer än vad som kan utläsas i tabell 5. Vidare har det antagits att 1050 kan
likställas med kortikalt ben och att 300 och 500 kan likställas med trabekulärt
ben. Då det kortikala benets densitet varierar (Ko et al., 2016; Misch, 2008) och
därmed är svår att fastställa påverkar detta resultatet. I denna studie har endast
mätningar i 1050-material använts för att motsvara kortikalt ben. Detta på grund
av att projektets dataanalys utgick från den datan som tagits fram i pilotstudien av
Carlsson och Thid (2010) där endast 1050-material motsvarade kortikalt ben.
Istället för att använda polyuretanskum med hög densitet hade en komposit av
epoxy resin och glasfiber kunnat användas för att representera kortikalt ben
eftersom kompositen har liknande mekaniska egenskaper som kortikalt ben
(Zdero et al, 2007, Zdero et al., 2008, refererad i Shim et al. 2012).
Polyuretanskum har däremot väldigt liknande egenskaper med trabekulärt ben och
verkar vara ett bra material att likställa vid trabekulärt ben (Shim et al.,
2012). Egenskaperna för trabekulärt ben har dock också väldigt stora variationer
beroende på vart i kroppen det finns men dessa variationer kan uppnås syntetiskt
genom att välja olika densiteter på polyuretanskum.
I antagandet som tagits fram antogs att vridmomentet ökade för varje skärande
gänga av gängtappen som skruvades in i materialet. Detta eftersom det var tydligt
i de mätningar av Carlsson och Thid (2010) som analyserats. Under dataanalys av
de egna testerna upptäcktes samma mönster och maxvärdet på vridmomentet
uppnåddes när alla fyra gängorna var inne i materialet (figur 14).
5.1.1. Praktiska tester
Vid jämförande av de uppmätta momentvärdena och de uträknade
momentvärdena (tabell 6) baserade på vår tabell skiljde sig värdena, och
indelningen till en specifik kvalité, åt. I de första två mätningarna utförda i ben
nr.1 låg värdena ca 7 Ncm (23 %) ifrån varandra och enligt det beräknade värdet
var det ben av kvalité 1 medan det uppmätta värdet indikerade på kvalité 2. Som
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tidigare nämnt är tabellen som gjorts i detta projekt baserat på polyuretanskum
med olika densiteter där kortikalt ben motsvaras av densitet 1050 kg/m3. I
verkligheten varierar densiteten mycket (Rho, Kuhn-Spearing och Zioupos, 1998)
och enligt en källa ligger densiteten på kortikalt ben på ca 800 kg/m3 (Carlsson
och Thid, 2010) vilket skulle kunna förklara varför ett högre värde uppnåddes för
det uträknade momentvärdet än för det uppmätta momentvärdet. Anledningen till
att skillnaden blev så pass stor i dessa två mätningar var för att benet till en stor
del bestod av kortikalt ben.
Efterföljande fem mätningar, som gjordes i ben nr.2, stämde överens gällande
vilken kvalité som tilldelats och mätning 5-7 stämde även bra överens med det
beräknade vridmomentet. Mätning 3 och 4 stämde inte alls överens med det
beräknade vridmomentet. Mätning 5-7 gjordes i mitten på revbenet medan
mätning 3 och 4 genomfördes i änden av revbenet. Mätningarna som gjordes i
änden av revbenet bestod av en stor andel trabekulärt ben som upplevdes “köttigt”
och väldigt poröst. Det är möjligt att densiteten på den delen var lägre än den
densitet vi räknat med och även att den lilla mängden kortikalt ben egentligen
hade en lägre densitet än 1050 kg/m3 (Carlsson och Thid, 2010).
De sista fyra mätningarna, som gjordes i ben nr.3, skiljde sig åt både gällande
vridmoment och gällande benkvalitétsindelning. Enligt det uppmätta
vridmomentet borde de vara av kvalité 3 och enligt det beräknade vridmomentet
borde de vara kvalité 4. Alla mätningar låg dock på gränsen till att vara av kvalité
4 även på det uppmätta vridmomentet med det högsta värdet på 13,7 Ncm och
gränsen till kvalité 4 på ≤12 Ncm. En förklaring skulle kunna vara svårigheten att
avgöra var gränsen mellan det kortikala och det trabekulära benet gick, alltså att
andelen kortikalt ben eventuellt var något större än vad vi uppmätte med linjal.

Metoddiskussion
Om tabellen ska kunna användas i praktiken behöver fler mätningar genomföras
för att kunna ta fram k-värden för fler polyuretandensiteter som ska motsvara
olika kvalitéer av ben och också med material som bättre kan jämföras med
kortikalt ben. Med dessa k-värden kan en mer specifik tabell för max-värden tas
fram för att kunna göra indelningen för benkvalitéerna ännu bättre.
Den resulterande tabellens max-värden utgår från att vridmomentet är 0 innan
gängan börjar skära i materialet. Vid analys av datan upptäcktes att borren inte
alltid visade 0 Ncm innan gängan gick ner i materialet. Tabellen kan fortfarande
användas då k-värdet inte påverkas av startvärdet men för att kunna använda sig
av tabellen bör detta tas hänsyn till. Startar till exempel borren på -1 Ncm kommer
det uppmätta max-värdet bli lägre än det förväntade då tabellens max-värden
utgår från att borren startar vid 0. Denna studie bygger som sagt på befintlig
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insamlad data där startvärdet varierat. Mätningarna under pilotstudien har alltså
inte tagit hänsyn till vilket startvärde borren hade. För att borren med existerande
gängtapp ska kunna användas i praktiken behöver kalibrering av borren
genomföras. Ett sätt att göra detta hade kunnat vara att fästa en anordning i borren
med känd längd. Längst ut på anordningen hade en kraft i form av en vikt kunnat
appliceras och vridmomentet som borren påverkas av hade kunnat räknas ut och
jämföras med det uppmätta vridmomentvärdet från borren.
En annan sak att ta hänsyn till är att gängning i de olika materialen alltid har skett
i ett förborrat hål på 1,5 mm. För att vår tabell ska stämma behöver det förborrade
hålet alltid vara 1,5 mm och den specialutformade tappen bör användas. Detta
eftersom förhållandet mellan gängtapp och förborrat hål påverkar vridmomentet.
Vid ett mindre förborrat hål kommer ett högre vridmoment uppnås eftersom
gängan kommer behöva skära genom en större mängd material (Carlsson och
Thid, 2010). Vid en implantatoperation borras nästan alltid ett litet hål först för att
bestämma benkvalitén (personlig kommunikation, Anderud, 2017), skillnaden
med denna metod blir att bestämmandet av benkvalitén inte utgår ifrån kirurgens
bedömning utan genom det vridmoment som uppstår vid gängningen. Det spelar
alltså ingen roll om det implantat som ska sättas är väldigt brett eller väldigt
smalt, ett hål kommer ändå att borras med ett större borr efter den första
borrningen skett.
Flera förenklingar har gjorts under arbetets gång. En förenkling är att
projektgruppen har antagit att det endast är de första fyra skären på gängtappen
som bidrar till vridmomentet. Vid studerande av kurvorna kan man se att
vridmomentet i vissa mätningar fortsätter stiga en aning även efter de fyra skären
har gängats ner i materialet. Gängtappen är utformad på ett sätt så att endast de
fyra första skären ska bidra till vridmomentet då resterande skär har en 50 %
reducerad radie (Carlsson och Thid, 2010). En anledning till att vridmomentet
ändå fortsätter öka tros vara att det material som skurits bort ligger kvar i hålet
och ger en ökad friktion och därmed ett ökat vridmoment. En lösning på detta
problem skulle kunna vara att ha en sug som samtidigt avlägsnar det överblivna
materialet.
En annan förenkling som gjorts är antagandet att varje skär, av de fyra första
skären, bidrar med lika stor ökning av vridmomentet. Detta antagande har baserats
på analys av momentkurvorna där en tydlig linjär ökning kunnat urskiljas för
gängning i de olika materialen. I början av projektet försökte projektgruppen
isolera de olika varven men eftersom fyra skär på gängtappen bidrar till
vridmomentet kunde endast det första och det sista skäret helt isoleras utifrån de
mätningar som genomförts. Om endast två skär hade bidragit till vridmomentet
hade de enkelt kunnat isoleras och en mer noggrann uppskattning av hur mycket
vridmoment varje skär bidrog med hade kunnat tas fram. Projektgruppen anser
dock, efter studerandet av regressionslinjerna, att approximationen att varje skär

24

bidrar till lika stor ökning av vridmoment är tillräcklig. Vidare har det antagits att
varje varv som gängtappen har gängats ner i materialet har givit upphov till att
gängtappen har gått ner en millimeter i materialet, detta eftersom gängtappens
stigning är en millimeter (Carlsson och Thid, 2010). När tabellen tagits fram har
projektgruppen använt detta antagande men antagligen innebär inte varje gängat
varv exakt en millimeter ner i materialet.
5.2.1. Praktiska tester
Under de praktiska testerna genomfördes 13 stycken gängningar. När datan
analyserades efteråt upptäcktes att två mätningar hade exakt samma datavärden
men olika namn. Eftersom projektgruppen inte visste vilken gängning som hörde
till vilken datafil ströks båda försöken och endast 11 mätningar analyserades. När
tjockleken på de olika benskikten skulle mätas upp var det svårt att avgöra var
gränsen för kortikalt och trabekulärt ben gick. Framförallt var det svårt att avgöra
gränserna för de olika skikten av trabekulärt ben. Uppskattningen av hur många
millimeter varje benskikt utgjorde blev därför godtycklig även om linjalen var
tillräckligt exakt för mätningen. Även om en skillnad mellan benskikten kunde
urskiljas kunde inte de olika skiktens materialegenskaper avgöras eftersom både
kortikalt och trabekulärt ben varierar i densitet och E-modul (Rho, Kuhn-Spearing
och Zioupos, 1998). Ett alternativt sätt hade varit att studera revbenen i mikroskop
för att på så sätt avgöra de olika densiteterna.

Kritisk granskning
I rollen som ingenjör är det viktigt att inse vilka tekniska möjligheter det finns för
att förbättra världen ur flera olika perspektiv; sociala, ekonomiska och
miljömässiga. Det är även viktigt att inse vilka begränsningar som finns för
tekniken men också vilka olika begränsningar människor med olika
förutsättningar har. Det finns också ett ansvar som ingenjör att inte låta personlig
vinning gå ut över kvalité och säkerhet i strävan efter att hitta tekniska lösningar
på problem.
I detta examensarbete har en metod testats för att på ett enkelt sätt kunna avgöra
benkvalité hos personer som ska sätta in ett tandimplantat. Förhoppningen är att
metoden ska vara bättre ur de ovan nämnda perspektiven, socialt, ekonomiskt och
miljömässigt, än tidigare alternativ. Med metoden behöver patienten inte utsättas
för strålning för att ta reda på vilken benkvalité hens käkben har och kirurgen
slipper göra en subjektiv bedömning som kan påverkas av dagsform. Detta medför
också att alla patienter kan få en likvärdig behandling oberoende av vem som
utför operationen. Att förenkla mätningen blir alltså bättre ur ett socialt perspektiv
och att gänga jämfört med att ta en röntgenbild blir även billigare. Eftersom
patienten ibland själv får stå för kostnaden för tandimplantat finns det en större
chans att fler har råd med implantat om röntgen inte är nödvändigt. När det är
landstinget som står för kostnaden är det också fördelaktigt att använda en
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billigare metod eftersom fler tandimplantatsoperationer då kan genomföras varje
år. Ur ett miljömässigt perspektiv borde metoden innebära mindre påverkan på
miljön än vid användande av röntgen men inte jämfört med att kirurgen gör en
subjektiv bedömning. Resultaten vi har kommit fram till ska dock inte övertolkas
utan det krävs vidare tester för att se att de materialen om använts verkligen är
jämförbara med riktigt ben men detta arbete är en bra bit på vägen mot en
förenkling av bestämmandet av benkvalité. Ett sätt att göra framtida tester utan
organisk vävnad hade varit att göra datasimuleringar.
Under arbetets gång har projektgruppen framförallt erhållit ökade kunskaper inom
dataanalys och användning av programmet MATLAB som analysverktyg. Vi har
även fått praktisk övning i att strukturera upp ett arbete efter en tydlig plan och
lärt oss mycket teori om tandimplantat. Projektgruppen har stött på en hel del
motgångar och under vissa perioder har det känt som att arbetet stått stilla. Trots
detta har arbetet gått tydligt framåt och resultatet är tillfredsställande. Kompetens
som ytterligare hade kunnat stärka resultatet hade varit om vi hade läst kurser
inom tillverkningsteknik och mer omfattande kurser inom maskinelement. Nu har
den kunskapen istället erhållits från böcker vilket såklart är skillnad från att ha läst
hela kurser inom områdena.
Sammantaget känns examensarbetet som en bra förberedelse inför arbetslivet där
ny kunskap hela tiden måste inhämtas och kritiskt granskas för att följa med i den
tekniska utvecklingen och kunna identifiera oseriösa aktörer. En annan viktig
aspekt är att det hade varit värdefullt att utföra praktiska tester tidigare för en ökad
förståelse och också för att kunna testa antaganden tidigare. Nu gavs inte
möjlighet till praktiska tester förrän två veckor innan slutinlämningen vilket är lite
kort om tid för att revidera resultaten.

6. Slutsatser
De viktigaste fynden som detta examensarbete har identifierat är att det finns ett
samband mellan storleken på vridmomentet vid gängning och olika densiteter av
polyuretanskum och att den specialutformade gängtappen som använts ger
upphov till ett linjärt ökande vridmoment för varje skär som gängas ned i ett
material. De olika densiteter av polyuretanskum som undersökts har kunnat
likställas vid olika typer av ben och en uppskattning av benkvalité kunde göras
genom att gänga med den specialutformade gängtappen i kalvrevben och mäta det
vridmoment som uppstod. Resultaten visar att antagandet stämmer relativt bra
överens med verkligheten men projektgruppen inser att fler tester skulle behöva
genomföras, framförallt på mänsklig vävnad, för att säkerställa att den skala för
benkvalité, baserat på maximalt vridmoment, som tagits fram ska kunna valideras.
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Bilagor
Bilaga 1: Resultat av SWOT och Gantt
SWOT-analys 1 som genomfördes innan projektet påbörjades

Strenghts

Weaknesses

Salli har utfört ett produktutvecklingsprojekt där
tandimplantat varit en stor del

Tester utförs i Göteborg/Malm

Sallis bror är tandläkare

Benkvalité är ett outforskat område

Anna har läst ett år på tandteknikerutbildningen

Okunskap om hur de praktiska
testerna ska genomföras

Bra kontakt med uppdragsgivaren

Osäkerhet i metodval då inte en
produkt ska tas fram

Kontakter med specialisttandläkarna i Halland
Kunskap inom mekanik, materiallära och
hållfasthetslära

Opportunities

Threats

Skapa kontakter

Vet inte när tandläkarstudenterna
utför sina tester

Kan leda till jobb

Tid

Gantt-schema 1 som genomfördes innan projektet påbörjades
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SWOT-analys 2 som genomfördes vid halvtidsredovisningen

Gantt-schema 2 som genomfördes vid halvtidsredovisningen

Bilaga 2: Bakgrund och intervjufrågor
Syftet med intervjun är att få en större förståelse för hur du som käkkirurg går
tillväga när du bestämmer benkvalitén hos en patient som ska få tandimplantat.
Hur lång erfarenhet av tandimplantat har du?
Hur bedömer du om en person bör sitta in ett implantat?
Hur många besök genomförs innan implantatet sätts in?
Under vilket besök bestäms benkvalitén?
Vad använder du för skala när du bestämmer benkvalitén?
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Hur gör du (praktiskt) idag för att bestämma benkvalitén?
Hur gör dina kollegor för att bestämma benkvalitén?
Vad är, enligt dig, det bästa sättet att mäta benkvalité på? Alltså det sättet där man
får mest tillförlitlig information.
Vad är, enligt dig, det enklaste sättet att mäta benkvalité på?
Vad finns det för risker med att sätta in ett implantat av fel storlek, alltså längd
och/eller diameter?
Går du tillväga på samma sätt idag när du mäter benkvalitén som när du var
nybörjare?
Är det generellt sett stor skillnad på benkvalité i över- och underkäke?
Om du skulle ge exempel på en käke med benkvalité 1 och en käke med
benkvalité 4, ungefär hur många millimeter kortikalt ben har du i en kvalité 1
käke jämfört med en kvalité 4 käke?
Tänker du benkvalité eller storlek på implantat när du “känner efter” under
borrningen.

Bilaga 3: Detaljerad beskrivning samt resultat av
brainstorming
Metod
Presentera problemet
Gruppindelning om nödvändigt
Alla idéer skrivs ner av en person som innan start utsetts till sekreterare
Uppmana deltagarna att inte säga nej till eller nedvärdera några idéer utan vara
öppna i sinnet
Deltagarna försöker komma på så många idéer som möjligt
Tid för brainstorming: 10-15 min
Fika!
Eventuella tillägg som framkommit under fikat
Slutligen presentera idéerna

Uppvärmingsövning
Vilka faktorer påverkar hur god kakan du bakar blir?
Vilka faktorer påverkar hur långt man kan slå en golfboll?
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Hur går du tillväga för att göra ett hål i ett valfritt material?
2 min per problem!
Huvudproblem (10 min)
Tänk er att ni har ett förborrat hål i ett material. Materialet kan vara samma hela
vägen igenom eller bestå av flera lager med olika material i varje lager. Uppgiften
är att gänga det förborrade hålet, alltså från att insidan av hålytan är slät ska den
tillföras gängor för att möjliggöra iskruvning av en skruv.
Vi visar detta genom att ha med tre bitar av olika material med förborrade hål i
och en skruv (som ska symbolisera gängtappen).
Vilka faktorer kan påverka vridmomentet som måste tillföras för att skapa
gängorna i det förborrade hålet?

Vilka faktorer påverkar mätdatan, projektgruppens egna tankar
Hastighet på borr
Utformning på borr
Material
Benkvalité (benets hårdhet)
Sammanställning av idéer från grupp A och B (sammanlagt 9 personer från
Biomekanikprogrammet och Byggingenjörsprogrammet)
Grupp A
Materialet
Storlek på gängor/mellan gängor
Täthet mellan material
Hur lättåtkomligt det är
Olika material/struktur i material
Vädret - förändrar materialegenskaper (sväller, mjukhet...)
Kraft - armstyrka, redskap
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Vinkel på gängan
Ålder på materialet
Försvagat material om det är mycket hål i
Storlek på gängtapp och hål
Annat som trycker på materialet/spänningar
Tiden man har på sig att få in gängan
Tur
Vana att utföra det
Hur mycket materialet rör på sig(trä är levande material ex.)
Gänga för kort/lång
Grupp B
Inre faktorer
Kvalitet av ben: porösitet, kompakt
Mjukvävnad runtomkring: inflammerat/dåligt, friskt
Temperatur
Ålder på person
Kön
Yttre faktorer
Temperatur
Tandläkarens handlag
Storlek på borr
Kraften/momentet i borren
Borrhastighet
Placering på käkbenet: framme/längre in i mun, vinkel vid borrning
Gängdjup - kanske kan man göra mindre gängor först och sedan djupare
Indikation på borren som meddelar aktuellt moment när man borrar
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Bilaga 4: Utförlig beskrivning av testerna i pilotstudien av
Carlsson och Thid (2010).
Taps were designed for the study by Dormer Halmstad and produced in high
speed steel. A high spiral angle of 45° was chosen to achieve a tap requiring
minimum of normal force for efficient tapping. Tapping length was ~10 mm with
thread height of 1 mm/round into standard pilot hole of 1.5 mm. Polyurethane
foam with density ~300 kg/m3, ~500 kg/m3 and ~1050 kg/m3 (Technipur,
Västervik) as well as bovine ribs, were used as working material. In the following
working material types are referred to as 300, 500, 1050 and bone. Performed
tapping tests were:
through ~5 mm thick slices of foam material,
into > 10 mm thick pieces of foam material,
into/through laminated samples consisting of two ~5 mm foam slices of
different density clamped together
into bone.
All tests were done manually using a hand piece, monitoring torque (Mz) and
rounds as function of time. Torque was measured by plate, which material was
clamped onto. Centrum of the torque plate was indicated by a laser beam. Each
tapping experiment was repeated 3-4 times.
In the following, each measurement is presented separately since mean values are
not relevant for the bone quality evaluation application, where in practice only
one measurement can be performed per site. Data for both torque and rounds was
sampled every 20 ms in mV, where each mV for Mz corresponded to 0.035 Ncm.
Tapping speed was ~10.6 rpm or ~22.8 rpm and was not affected by material
density, applied forces or tapping depth. For consistent presentation all data was
potted with Mz as function of # rounds.

Bilaga 5: Förkastade antaganden
Antagande 2 - Sammanlagd area under graf
Då gängning i 1050-materialet antogs ge en större vridmomentsökning per varv
än 500- och 300-material under de första fyra varven (större k-värde), borde arean
under grafen bli större desto fler varv som gängas i 1050-material. Detta
antagande prövades genom att titta på en av kurvorna i Matlab med
analysverktyget curve-fitting. Den densitet som analyserades var en laminerad
variant av 1050+300 kg/m3 med varierande start- och slutpunkter. För att ta fram
en multipel regressionskurva användes Polynomial 2 eller 3 beroende på hur bra
kurvan passade mätdatan, baserat på R2-värdet. Genom att integrera ekvationen
för den approximerade kurvan över de varv som skulle undersökas erhölls det
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sammanlagda momentet för de varven. Då det var intressant att titta på hur arean
under grafen ändrades beroende på hur många varv som gängades i 1050-material
innan övergång till 300-material behövde arean subtraheras med integralen för
första y-värdet för valt intervall (se figur 5-7). Kurvan som studerades var data
från en mätning i 1050-material laminerat med 300-material och de varv som
studerades var följande: fyra skär i 1050-material, två skär i 1050-material + två
skär i 300-material samt ett skär i 1050-material + tre skär i 300-material.

Figur 5: Fyra varv i 1050

Figur 6: Två skär i 1050 och två skär i 300.

Figur 7: Ett skär i 1050 och tre skär i 300.
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Resultat och diskussion - Antagande 2
För fyra skär 1050-material erhölls ett vridmoment på 34 Ncm, för två skär i 1050
+ två skär i 300 erhölls 23 Ncm och för ett skär i 1050 + tre skär i 300, 46 Ncm.
Resultaten bedömdes vara orimliga eftersom ett högre sammanlagt moment borde
erhållas när fler skär är inne i ett material med högre densitet och antagandet
förkastades. Vidare går det inte att likställa de uträknade integralerna med om
mätningar och beräkningar hade genomförts på lamineringar med samma
tjocklekar som de som räknats på. Detta på grund av att mätdatans kurvatur ändras
beroende på hur många varv gängan går genom varje material. För att antagandet
ska kunna prövas behöver tester genomföras i lamineringar som motsvarar olika
kvalitéer av käkben, till exempel 2 mm 1050-material laminerat med 300-material
eller helst i mänskliga käkben av kända benkvalitéer.
Antagande 3 - Maxvärde + k-värde efter maxvärde
För att utläsa vilken benkvalité som erhålls för hela materialet studerades
maxvärdet samt lutningen mellan maxvärdet och det vridmomentsvärde som
strävas efter vid gängning i endast en densitet för 300 och 500 och en laminerad
1050+300 för att studera 1050 (figur 8). De vridmomentvärden som strävas efter
kallas a, b och c-värden. 300 strävar mot a, 500 mot b och 1050 mot c Ncm.
Maxvärdet togs fram på samma sätt som i Antagande 1 - Maxvärde. Vid gängning
antogs det att efter fyra gängade varv i ett och samma material skulle
vridmomentet vara konstant då det endast är de fyra första skären som påverkar
momentet. Dessa värden, a, b och c, togs fram genom att studera vart på kurvorna,
för de olika materialen, som vridmomentet gick mot ett konstant värde.
Maxvärdet skulle ge information om tjockleken på kortikalt ben och att k-värdet
från maxpunkt till sista mätpunkten skulle informera om det trabekulära benets
kvalité.

Figur 8: Kurvorna för de olika densiteterna och de värden de strävar efter.

Resultat och diskussion - Antagande 3
Maxvärdena är samma som i Antagande 1 - Maxvärde. Vridmomenten som
strävas efter är för 300-material 1,2 Ncm; för 500-material 4,8 Ncm och för 1050material 29,8 Ncm.
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Då gängningen blir olika djup beroende på hur långt implantatet som ska
användas är påverkar detta k-värdet mellan max- och slutpunkt. Om vi till
exempel får två lika stora max-värden samt att det trabekulära benet har samma
kvalité men djupet för gängningen skiljer dem åt kommer det resultera olika kvärden från max- till slutpunkt. Då det är samma kvalité i det trabekulära benet
kommer slutliga vridmomentet bli lägre desto fler varv som gängas efter maxvärde eftersom k-värdet efter max-värde är det samma i detta exempel. Eftersom
längden på implantat varierar förkastades antagandet.

Bilaga 6: De olika varianter som undersöktes
De olika laminerade polyuretanskummens tjocklekar där ett varv motsvarar 1 mm.

Antal varv i 1050

Antal varv i 500

Antal varv i 300

4 och fler

0

0

3,5

0,5

0

3,5

0

0,5

3

1

0

3

0

1

2,5

1,5

0

2,5

0

1,5

2

2

0

2

0

2

2

1

1

1,5

2,5

0

1,5

0

2,5

1

3

0

1

0

3

1

2

1

1

1

2
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Bilaga 7: Regressionsanalyser för de olika densiteterna av
polyuretan
Analys av k-värde för polyuretanskum med densiteten1050 kg/m3

Datafil

K-värde

R2-värde

1

7,5

0,98

2

8,5

0,98

3

8,4

0,99

4

8,1

0,99

5

8,2

0,97

6

7,1

0,97

7

7,4

0,99

8

8,6

0,97

9

8,2

0,96

10

7,7

0,98

11

8,5

0,96

12

7,9

0,97

13

8,6

0,98
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Analys av k-värde för polyuretanskum med densiteten 500 kg/m3

Datafil

K-värde

R2-värde

1

0.95

0,98

2

0.91

0,97

3

0.84

0,98

4

0.88

0,97

5

1.05

0,98

6

1.47

0.91

7

1.47

0.94

8

1.4

0.88

9

1.05

0,98

10

1.26

0.90

11

0.98

0.97

12

0.95

0.97

13

1.16

0,98

Analys av k-värde för polyuretanskum med densiteten 300 kg/m3

Datafil

K-värde

R-värde

1

0.28

0.86

2

0.25

0.88

3

0.25

0.84

4

0.28

0.92

5

0.25

0.88

6

0.25

0.91

7

0.21

0.82

8

0.18

0.79

9

0.11

0.70

10

0.49

0.77

11

0.35

0.77

12

0.32

0.74

13

0.21

0.8
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