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VázlatVázlat
• Rugalmasság
keresztmetszet
hosszúság
anyagi mutatók
• Súrlódás
ligírozás jelentősége
az ív összetételének és
keresztmetszetének szerepe



  

Rugalmasság- keresztmetszetRugalmasság- keresztmetszet

• A keresztmetszet 
formája 

• A keresztmetszet alaki 
és méretbeli változatai



  

Rugalmasság és az ívhosszRugalmasság és az ívhossz

• Az ív hosszúságának, 
az inter bracket 
távolságnak a szerepe

 loop segítségével az ívhossz többszörösére 
növelhető



  

Lehetőségek az ív hosszának 
növelésére



  

Loop rendszerek

• Felső retraktor
• Alsó retraktor
• Delta loop (kisebb 

rések zárása)



  

Utility és szekciós ív



  

Rugalmasság, anyagi mutatókRugalmasság, anyagi mutatók

• Arany ötvözetek
• Vas ötvözetek
• Titán ötvözetek



  

A „hárompontos” hajlító teszt

• L=10mm
• Elhajlás 5mm



  

Aranyötvözetek

• Ma már csak bevonó 
anyagként alkalmazzák 
az orthodontiában

• A TMA drótok 
rugómerevségével 
egyezik az aranyív

     merevsége



  

Vas ötvözetek

• Króm-nikkel-vas
• Kobalt-króm-nikkel-

vas



  

Kobalt-króm-nikkel-vas
Elgiloy

• Anyaga:
   Kobalt(40%) 
   Króm(20%)
     Nikkel(0,15%), Molibdén(7%), 

Mangán(2%), Berillium(0,04%) 
Szén(15%), Vas(15,81%)

• Hőkezelés



  

Titán ötvözetek
• Martenzites fázisban 

stabilizált titán 
ötvözetek

• Ausztenites fázisban 
stabilizált titán 
ötvözetek

• Szuper elasztikus 
   standard
   cu NiTi



  

Ausztenites fázisban stabilizált titán 
ötvözetek

• titán molibdén ívek
 TMA ív (béta-titán)



  

Martenzites fázisban stabilizált titán 
ötvözetek

• titán- nikkel- kobalt
    Nitinol vagy M niti



  

Szuperelasztikus titán ötvözetek
A-NiTi

• 1985 kinai NiTi
• 1986 japán NiTi Sentalloy
          Fujio Miura
• 1988 DREHT metod



  

Nivellálás super NiTi- ívvel

10 mm10 mm

10 mm10 mm

16x22 acélív estén 1360cN

16x22 superelastic 118cN 16x22 acélív estén 730cN
16x22 superelastic 63cN



  

az előző példában használt s.NiTi ív 
erő- elhajlás görbéje



  

Superelasztikus ívek erő elhajlás 
görbéi



  

A DREHT metód szerint kezelt ívek 
mutatói



  

A súrlódás befolyásolásaA súrlódás befolyásolása
• Ligírozás
• Ív átmérő
• Ív anyaga 
• Ív felületi kezelése
• Súrlódásmentes 

rendszer



  

A kikötés módjának megváltoztatása

• A hagyományos ív 
bekötés, drót és elasztikus 
ligatúrával



  

Ligírozás speciálisan kialakított 
bracketekhez

• Három különböző feszítési 
fokozat állítható be a 
ligatúra gumi különböző 
bekötésével
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