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Streszczenie

Celem pracy było stworzenie stanowiska pomiaro-

wego do porównania i oceny właściwości wytrzyma-

łościowych klejów wykorzystywanych do mocowania 

zamków ortodontycznych na zębach. 

Utworzono stanowiska pomiarowe dla badań 

przeprowadzanych na maszynie wytrzymałościowej  

z tensometrem oporowym, miernikiem wagowym oraz 

z serwomechanizmem, umożliwiającej przeprowadze-

nie statycznych prób wytrzymałościowych. Autorski 

system pomiarowy umożliwia pozaustrojową ocenę 

maksymalnych naprężeń ścinających, rozciągających 

i skręcających, działających na zamek ortodontyczny, 

zespolony z powierzchnią zęba. Badaniom próbnym 

poddano następujące materiały łączące: Transbond 

XT 3M, Light Bond Reliance, Enlight Ormco. Sporzą-

dzono 90 próbek z usuniętymi zębami przedtrzonowy-

mi ludzkimi. Utworzono losowo 3 grupy po 10 próbek. 

Każda grupa została przypisana do odpowiedniej 

metody badawczej. Badania przeprowadzono in vitro 

w temperaturze 24oC w godzinę po przytwierdzeniu 

zamka. 

Dla próby ścinania najwyższe wartości średnich 

naprężeń granicznych wykazał Transbond XT.  

Najniższe wartości średnie ustalono dla Enlight  

Ormco. Dla próby rozciągania najwyższe wartości 

średnich naprężeń granicznych wykazał Enlight 

Ormco. Najniższe wartości średnie ustalono dla 

Transbond XT 3M. Najwyższe średnie wartości dla 

momentu skręcającego, przy którym doszło do zerwa-

nia materiału zarejestrowano dla Light Bond Reliance. 

Najniższe wartości średnie wykazał Enlight Ormco.

Wyniki testów tensometrycznych wykazywały  

w badanych materiałach zbieżny trend największej 

odporności na działanie sił skręcających, mniejszy 

na działanie sił ścinających i najmniejszy na wpływ 

sił rozciągających. Rozbicie wypadkowej na poszcze-

gólne składowe naprężenia odzwierciedla naturalne 

zachowania wytrzymałościowe materiału łączącego 

z zamkami ortodontycznymi.

Słowa kluczowe: kleje ortodontyczne, siła wiązania, 

ścinanie, skręcanie, rozciąganie
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Abstract

New materials for fastening teeth braces enabled 

more common use of the fixed appliances. Binding 

strength is being transferred to the teeth by ortho-

dontic brackets fitted with linking material. A common 

problem is brackets peeling off. Information about the 

material strength is essential for adhesive selection.

The aim of the study was to develop measurement 

system for comparison and estimation of binding pro-

perties of the bond used for orthodontic appliances. 

Measurement system allows to evaluate maximum 

shear, tension and torsion stress. 

The following materials were tested in the study: 3M 

Transbond XT, Reliance Light Bond, Ormco Enlight.

90 samples of human premolars were made. Three 

groups of 10 samples were created. Each group was 

assigned to the particular method and to the adhesive 

test. 

The maximal and minimal values of average shear 

stress were demonstrated with Transbond XT and 

Ormco Enlight. Tension stress showed maximal mean 

values for Ormco Enlight, minimal for 3M Transbond 

XT. The maximal mean values of torsion were recor-

ded for Reliance Light Bond, the minimal for Ormco 

Enlight.

The results showed the greatest resistance conver-

gent trend for torsion, less significant for shear and 

the least influence of tension forces. Components of 

the net force reflect the natural behavior of the ortho-

dontic adhesives.

Keywords: orthodontic bonds, bond strength, torsion, 

shear, tension

[Engineering of Biomaterials 115 (2012) 38-44] 

Introduction

New materials for fastening teeth braces enabled more 

common use of the fixed appliances [1,2]. Binding strength 

of the material is being transferred to the teeth by orthodontic 

brackets fitted with linking material. A common problem that 

occurs during the treatment is brackets peeling off as the 

result of occlusal forces, inadequate bracket bonding or the 

enamel structure not engaging in the etching [3]. Informa-

tion about the material strength is essential for adhesive 

selection in specific clinical circumstances. Binding strength 

values depend not only on the connecting material, but also 

on the bracket base structure, the enamel surface, measure-

ment and bond application methods. Too strong adhesive 

may destroy the enamel prisms during brackets removal 

(above 10 MPa) [4,5].
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Dzięki nowym materiałom do mocowania elementów 

aparatu ortodontycznego na zębach znacznie wzrosła 

możliwość leczenia z zastosowaniem aparatów stałych [1,2]. 

Siła używana w leczeniu jest przenoszona na zęby poprzez 

zamki ortodontyczne, mocowane z użyciem materiałów 

łączących. Częstym problemem występującym podczas le-

czenia jest odklejenie zamków, powodowane między innymi 

działaniem sił zgryzowych, nieprawidłowym postępowaniem 

podczas klejenia zamków lub strukturą szkliwa niepodda-

jącego się wytrawieniu [3]. Informacja o wytrzymałości po-

szczególnych materiałów łączących stanowi istotną pomoc 

w wyborze odpowiednich klejów w określonych przypadkach 

klinicznych. Wartości wytrzymałościowe spojenia zależą 

nie tylko od materiału łączącego, ale również od podstawy 

zamka, powierzchni szkliwa, metod pomiarowych i sposobu 

przyklejania. Zbyt duża siła wiązania kleju może spowodo-

wać oderwanie pryzmatów szkliwa podczas zdejmowania 

zamków (powyżej 10 MPa) [4,5]. 

Celem pracy było stworzenie stanowiska pomiarowego 

do porównania i oceny właściwości wytrzymałościowych 

klejów wykorzystywanych do mocowania zamków ortodon-

tycznych na zębach. 

Materiały i metody

Utworzono stanowiska pomiarowe dla badań przepro-

wadzanych na maszynie wytrzymałościowej z tensometrem 

oporowym, miernikiem wagowym oraz z serwomechani-

zmem, umożliwiającej przeprowadzenie statycznych prób 

wytrzymałościowych. Prototyp umożliwił ocenę wytrzyma-

łości zespoleń zamków ortodontycznych z powierzchnią 

szkliwa zębów ludzkich, na trzy rodzaje sił mechanicznych, 

w warunkach pozaustrojowych, w krótkim terminie po 

ekstrakcji. Autorski system pomiarowy (RYS. 1) umożliwia 

pozaustrojową ocenę maksymalnych naprężeń ścinających, 

rozciągających i skręcających, działających na zamek or-

todontyczny, zespolony z powierzchnią zęba. Urządzenie 

składa się z: 

(1) imaka, w którym zamocowana jest forma  

z żywicą mocującą ząb, z przyklejonym zamkiem,

(2) ostrza lub obejmy dopasowanej do kształtu 

zamka, połączonego z elementem reakcyjnym  

i przetwornikiem tensometrycznym,

(3) napędu liniowego z silnikiem krokowym ste-

rowanym za pomocą programu PAL-PCV1.5,

(4) modułu pomiarowego.

Imak jest elementem mechanicznym systemu 

pomiarowego, który został zaopatrzony w szczęki 

oraz system docisku, służący do szybkiego i trwa-

łego mocowania form metalowych, zawierających 

zatopiony w żywicy ząb z przyklejonym zamkiem. 

Ostrze jest elementem wykonanym ze stali 

szlachetnej – OH18N9 (DIN- X5 Cr Ni 18-10), ściśle 

dopasowanym do wymiarów bruzdy centralnej za-

mka. Umożliwia działanie na zamek sił ścinających 

i skręcających (RYS. 2 a,b).

Obejma jest układem dwuostrzowym, zaczepia-

nym na wieńcu zamka, umożliwiającym działanie 

sił rozciągających (RYS. 2 c). Element kierunkujący 

jest regulowanym systemem dźwigniowym, który 

umożliwia działanie na próbkę poprzez ostrze siła-

mi: skręcającymi i ścinającymi (RYS. 3 a,b) oraz po-

przez obejmę, siłami rozciągającymi (RYS. 3 c). 

Zastosowany tensometr zbudowany jest  

z elementu sprężystego oraz czujników tensome-

trycznych. 

Aim of the study was to develop optimal measurement 

system for comparison and estimation of binding proper-

ties of the bond used for orthodontic appliances fixation 

on teeth. 

Materials and Methods

The measurement system tested in the study consists 

of a strain gauge resistance, a weight gauge and a servo-

mechanism for static strength tests. The prototype enables 

extracorporeal assessment of anastomotic strength of 

orthodontic brackets to the human enamel surface and 

three mechanical forces shortly after extraction. Original 

measurement system (FIG. 1) allows to evaluate extracor-

poreal maximum shear stress, tension and torsion, acting 

on the orthodontic brackets attached to the tooth surface. 

The device consists of:

(1) Imac, which is attached to the resin tooth clamping 

form with a stuck zipper,

(2) Clamp or blade molded to the shape of a buckle, 

coupled with the reactionary element and the load cell 

transducer,

(3) Linear drive stepper motor controlled by the PAL-

PCV1.5,

(4) Measurement module.

A tool holder is the part of a mechanical measurement 

system, which is fitted with a jaw and a clamping system for 

quick and permanent fixation of the metal forms embedded 

in a resin containing a tooth with a stuck zipper. The blade 

is made of stainless steel OH18N9 ( DIN- X5 Cr Ni 18-10) 

closely matching the dimensions of the central groove of 

the bracket. It transmits torsion and shear forces to the 

brackets (FIG. 2 a,b).

A clamp is a double blade system, hook-on rim lock, 

enabling the action of tension forces (FIG. 2 c). A guiding 

element is an adjustable lever system which allows sample 

operation through the blade forces: torsion and shear (FIG. 

3 a,b) and through the bracket, tension forces (FIG. 3 c).

The applied strain gauge is made of an elastic element 

and the strain gauge sensors. 

RYS. 1. Schemat blokowy urządzenia do pomiaru wartości sił 
zrywających zamek.
FIG. 1. Block diagram of the measurement system for the 
bracket breaking forces.



40

Element sprężysty posiada zdolność do wielokrotne-

go, sprężystego odkształcania się pod działaniem siły 

oraz powtarzalnego powrotu do parametrów wyjściowych  

z zachowaniem stabilnej charakterystyki liniowej, znacznie 

poniżej swej granicy sprężystości. Jako element spręży-

sty dla testów określających moment obrotowy zastoso-

wano analogowy dynamometr japońskiej firmy Tohnichi 

FTD50CN2-S wykalibrowany w cN×m w zakresie od 1-50, 

z błędem pomiarowym 0,01 cN×m. Do testów ścinania  

i rozciągania zastosowano tensometr oporowy firmy Vishay 

model 615 Tedea Huntleigh. Rezystancyjne przetworniki 

tensometryczne należą do grupy konwerterów mechano-

elektrycznych, w których dochodzi do przetworzenia chwi-

lowych odkształceń geometrycznych na zmienną wartość 

płynącego prądu, na skutek zmiany rezystancji materiału. 

Bezpośrednią przyczyną zmiany rezystancji jest deforma-

cja sieci struktury krystalicznej materiału przewodzącego.  

Do czynników warunkujących jego żywotność należy histe-

reza sprężysta, opóźnienie sprężyste, plastyczne płynięcie 

materiału, zmęczenie materiału, naprężenia i odkształcenia 

termiczne. Na elemencie sprężystym rejestruje się względny 

przyrost parametru mierzonego R, wyrażając go jako iloczyn 

względnej zmiany parametrów liniowych i współczynnika 

czułości odkształceniowej.

W urządzeniu pomiarowym zastosowano elektromecha-

niczny napęd liniowy, zaopatrzony w silnik krokowy firmy 

ISEL, zasilany standardowym zasilaczem IT 116G, stero-

wanym za pomocą programu narzędziowego PAL-PCV1,5.  

Powyższy program narzędziowy był obsługiwany z ekranu 

dialogowego zaimplementowanego w środowisku „Delphi 

Professional 7.0”, umożliwiając regulację prędkości przesuwu 

obejmy lub ostrza, automatyczne zatrzymanie po otrzymaniu 

sygnału z tensometru (zerwanie zamka) oraz ręczne pozy-

cjonowanie ostrza lub obejmy po wymianie kolejnej próbki. 

The spring element is capable of multiple elastic defor-

mations under action of force and repetitive returns to the 

output parameters with stable linear characteristic well below 

its elastic minimal threshold. Analog torque dynamometer 

Japanese company Tohnichi FTD50CN2-S cN×m was 

used in the study as the spring element. It was calibrated 

in the range of 1-50 m with measurement error 0.01 cN×m. 

Shear and tension tests were carried out with Vishay strain 

gauge’s resistance TNA Huntleigh model 615. Resistive 

strain gauge transducers belong to the group of mechani-

cal-electrical converters. They are capable of processing the 

instantaneous geometric strain on the variable value of the 

electric current due to the changes in material resistance. 

Crystal structure deformation of conductive material is the 

immediate cause of the change in resistance. Its life is deter-

mined by elastic hysteresis, delayed elastic, plastic material 

flow, fatigue, thermal stress and strain. The elastic element 

records relative increase in measurement of parameter R. 

It is expressed as a product of the relative changes in the 

coefficient of linear parameters and sensitivity deformation 

transformations.

The measurement system consisted of electromechani-

cal linear drive equipped with a stepper motor company ISEL 

powered by IT 116g standard power supply and controlled 

by the utility PAL-PCV1, 5. The software was operated from 

the display box implemented in the environment, “Delphi 

Professional 7.0”. It enabled the adjustment of feed speed 

or blade clamps, automatic stop after receiving a signal from 

the strain gauge (broken bracket) and manual positioning of 

the blade or bracket after sample replacement.

RYS. 2. System przenoszący siły z elementu kierunkującego na zamek: (a, b) ostrze; (c) obejma.
FIG. 2. The system that transfers forces from the directional element to the bracket: (a, b) blade, (c) clamp.

RYS. 3. Schemat systemu przenoszącego siły z elementu kierunkującego na zamek: (a, b) ostrze; (c) obejma.
FIG. 3. A scheme of system that transfers forces from the directional element to the bracket: (a, b) blade, (c) clamp. 
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składa się z czterech tensometrów połączonych w klasyczny 

układ mostka, którego zaletą jest duża wartość sygnału 

wyjściowego oraz skuteczna kompensacja termiczna. 

Tworzą go 4 tensometry TF-2/350 z materiału Constantan 

o parametrach R=350,3 Ω, max. natężeniu prądu pomiaro-

wego I ≤ 40 mA, odkształceniu max. ≤ 4%, współczynniku 

czułości odkształceniowej k: 2,1 -2,2, tolerancji współ-

czynnika k=0,5%, wytrzymałości zmęczeniowej n>107 dla  

ε = 1‰ oraz termicznym współczynniku zmiany rezystancji: 

α = 2×10-5/°K. 

Jako element kondycjonujący sygnał z przetworników 

tensometrycznych zastosowano moduł VT 100, który 

umożliwia zasilanie tensometrów stabilizowanym napięciem 

3 V lub 5 V oraz wzmacnianie sygnałów napięciowych, 

będących efektem konwersji geometrycznych odkształceń 

elementu reakcyjnego tensometru. System posiada wbu-

dowany układ kompensacji temperatury oraz zerowania 

mostka tensometrycznego, obciążenie wyjścia układu 

powinno być > 10 kΩ oraz 100 pF. Całość zasilana jest 

ze stabilizowanego zasilacza sieciowego 12 V/100 mA. 

Moduł ten, oprócz graficznego wyświetlacza posiada port 

USB 2.0, umożliwiający akwizycję szczytowych wartości 

danych tensometrycznych pod postacią plików txt do modułu 

oprogramowania rejestrującego, gdzie prezentowane są 

liczbowo i graficznie. 

Badaniom próbnym poddano następujące materiały 

łączące: Transbond XT 3M, Light Bond Reliance, Enlight 

Ormco. 

Sporządzono 90 próbek z usuniętymi zębami przed-

trzonowymi ludzkimi po uprzedniej dezynfekcji preparatem 

Incidin liquid z propanolem. Zęby po ekstrakcji przechowy-

wane były roztworze 0,9% NaCl w temperaturze 37oC do 

2 tygodni. Następnie zostały umieszczone w sześciennych 

ramkach o wymiarach 2 cm x 2 cm x 2 cm ufiksowanych za 

pomocą żywicy poliestrowej Plus 710 firmy Novol (RYS. 1). 

Utworzono losowo 3 grupy po 10 próbek. Każda grupa została 

przypisana do odpowiedniej metody badawczej (skręcanie, 

ścinanie, rozciąganie) oraz do badanego kleju. Powierzch-

nia szkliwa, do której bezpośrednio przylegała podstawa 

zamka była wolna od wypełnień, próchnicy i nie wykazywała 

odchyleń od stanu prawidłowego, co oceniono przy użyciu 

mikroskopu cyfrowego z sensorem CMOS 2,0 Megapikseli  

z oprogramowaniem MicroCapture i interfejsem PC USB 2.0. 

    Po oczyszczeniu szkliwa zębów pastą z pumeksem, wy-

trawiono je 37% kwasem ortofosforowym, przepłukano wodą 

i osuszono. Odtłuszczono spirytusem podstawę zamków, 

a następnie osuszono powierzchnię łączącą sprężonym 

powietrzem. Polimeryzację każdego z tworzyw i ich łącze-

nie przeprowadzono zgodnie z zaleceniem producenta. 

Do polimeryzacji użyto lampy polimeryzacyjnej z diodą 

monochromatyczną o mocy 1000 mW/cm2 firmy Heraeus 

Kulzer, Translux Power Blue. 

Do badań użyto zamków firmy RMO Integra 0.22’.

Badania przeprowadzono in vitro w temperaturze 24oC 

w godzinę po przytwierdzeniu zamka, a zatem pominięto 

wpływ warunków środowiska jamy ustnej na właściwości 

mechaniczne badanych polimerów. Dane przesyłano po-

przez konwerter analogowo cyfrowy do komputera klasy 

PC, a wynik obrazowano w postaci wykresu z maksymalną 

wartością, przy której dochodziło do zerwania materiału. 

Urządzenie wyskalowane w Niutonach prowadziło pomiar 

z prędkością przesuwu 5 mm/min. Badanie maksymalnego 

momentu obrotowego przeprowadzono przy użyciu analogo-

wego dynamometru japońskiej firmy Tohnichi FTD50CN2-S 

wykalibrowanego w cN×m w zakresie od 1-50, z błędem 

pomiarowym 0,01 cN×m. Wykonano po 10 prób wytrzyma-

łościowych dla skręcania, rozciągania i ścinania dla każdego 

kleju oraz metody pomiarowej. 

The measurement system was designed for evaluation 

of deflection of elastic elements. It consists of four strain 

gauges connected in a conventionally designed bridge. The 

advantage of such connection is the large value of signal 

output and effective thermal compensation. It consists of 

four strain gauges TF-2/350 Constantan material with pa-

rameters R = 350.3 Ω, max. Measuring a current I ≤ 40 mA, 

max strain. ≤ 4%, the sensitivity coefficient of deformation 

transformations k: 2.1 -2.2, tolerance factor k = 0.5%, the 

fatigue strength n>107 for ε = 1‰, and the thermal coeffi-

cient of resistance changes: α = 2×10-5/°K.

Module 100 was used as a part of load cell conditioning 

signal which enabled the power supply to the strain gauges 

stabilized with 3V and 5V voltage as well as the voltage 

amplification. The system incorporates a built-in temperature 

compensation and resetting bridge strain gauge. Desired 

loading output of the system should exceed 10 kΩ and 100 

pF. It is powered by stabilized power supply 12 V/100 mA. 

In addition to a graphical display the module also contains 

an USB 2.0 port enabling peak load cell data acquisition in 

the form of txt file into recording software module which are 

presented numerically and graphically.

The following materials were tested in the study: 3M 

Transbond XT, Reliance Light Bond, Ormco Enlight.

90 samples of extracted human premolars were made 

which was preceded by disinfection with Incidin liquid formu-

lation of propanol. The extracted teeth were stored in 0.9% 

NaCl solution at 37°C for 2 weeks. Then they were placed in 

cubic boxes (2 cm x 2 cm x 2 cm) fixed with polyester resin 

NOVOL Plus 710 (FIG. 1). Three groups of 10 samples were 

randomly created. Each group was assigned to the particular 

experimental method (torsion, shear or stretch test) and to 

the adhesive test. Enamel surface adjacent to the bracket 

was free of fillings, tooth decay or any other abnormalities 

which was confirmed by digital microscope analysis with 

2.0-megapixel CMOS sensor MicroCapture software and 

PC interface USB 2.0.

Tooth enamel was cleaned with pumice paste and etched 

with 37% phosphoric acid, rinsed with water and dried.  

The base of the brackets was degreased with alcohol and 

then the connective surface was dried with compressed air. 

The polymerization of each material and their combination 

was performed according to manufacturer’s instructions. 

Polymerization was performed with curing lamp with LED 

monochromatic power Heraeus Kulzer 1000 mW/cm2, 

Translux Power Blue.

Brackets RMO’s Integra 0.22‘ were used in the study.

The experiment was conducted in vitro at 24°C one hour 

after bracket attachment and, therefore, we neglected the 

influence of oral environment on mechanical properties  

of investigated polymers. Data was transmitted via an 

analog digital converter to a PC. The result was visualized 

as a graph with the maximum value at which the material 

was broken. The device was calibrated in Newtons and 

the scrolling speed was established at 5 mm/min. Maxi-

mum torque assessment was performed with an analog 

dynamometer Japanese company Tohnichi FTD50CN2-S 

cN ×m calibrated in the range of 1-50 m and the measure-

ment error 0.01 cN ×m. Ten tests were performed for torsion 

strength, tension and shear for each adhesive and method 

of measurement.



42 Zgodność rozkładu badanych zmiennych z rozkładem 
normalnym zbadano przy pomocy testu Shapiro-Wilka. 

Do porównania wyników testów wytrzymałościowych 
zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA) 
wraz z testami post-hoc Tukey’a. Przy pomocy testów post-
hoc Tukey’a oznaczono jednorodne grupy wyników. Znaka-

mi „xxxx” umieszczonymi w odpowiednich wierszach ozna-

czono jednorodne grupy średnich (są to te średnie, które 
nie różnią się istotnie pomiędzy sobą). Natomiast wszystkie 
średnie, nie oznaczone, należące do tej samej jednorodnej 
grupy, różnią się w sposób istotny przy p<0,05.

Wyniki i dyskusja

Wyniki przedstawiono w tabelach i na wykresach dla mak-

symalnych naprężeń stycznych (średnich, maksymalnych  
i minimalnych) w testach na ścinanie, rozciąganie i skręcanie. 
     Dla próby ścinania najwyższe wartości średnich naprężeń 
granicznych wykazał Transbond XT. Najniższe wartości średnie 
ustalono dla Enlight Ormco. Wyniki przedstawiają TABELE 1 i 2. 
   Dla próby rozciągania najwyższe wartości średnich 
naprężeń granicznych wykazał Enlight Ormco. Najniższe 
wartości średnie ustalono dla Transbond XT 3M. Wyniki 
przedstawiają TABELE 3 i 4.

Compatibility of measured variables distribution with 

normal distribution was carried out with Shapiro-Wilk test.

To compare the results of stress tests we applied Uni-

variate analysis of variance (ANOVA) with post-hoc Tukey 

tests. Homogeneous groups of results were established 

with post-hoc Tukey tests. Homogenous groups of mean 

values, with no significant variation within each group, were 
marked with “xxxx” in corresponding lines. All non-marked 

mean values belonging to the same homogeneous group 

differed significantly (p <0.05).

Results and Discussion

The results are presented in tables and graphs for the 

maximum shear stress (average, maximum and minimum) 

in tests of shear, tension and torsion.

The maximal and minimal values of average shear 

stress were demonstrated respectively with Transbond XT 

and Ormco Enlight. The results are presented in TABLES 

1 and 2.

Tension stress showed maximal mean values for Ormco 

Enlight and minimal mean values for 3M Transbond XT. The 

results are shown in TABLES 3 and 4.

Transbond XT 3M Light Bond Reliance

Enlight ORMCO 0.0004 0.7460

TABELA 2. Testy post-hoc Tukey’a obliczone dla odpowiednich par dla sił zrywających w testach ścinania. 
TABLE 2. Post-hoc Tukey test for the corresponding pairs of breaking strength in shear tests.

TABELA 3. Wyniki pomiarów sił zrywających w testach rozciągania.
TABLE 3. Results of the breaking strength measurements in tension tests.

Transbond XT 3M Light Bond Reliance

Enlight ORMCO 0.5588 0.6240

TABELA 4. Testy post-hoc Tukey’a, obliczone dla odpowiednich par dla sił zrywających w testach rozciągania. 
TABLE 4. Post-hoc Tukey tests for corresponding pairs of breaking strength in tension tests.

Klej 
Bond

Liczba
Number

Średnia
Mean

SD min max

Light Bond Reliance 10 3.25 0.77 2.20 4.44

Enlight ORMCO 10 3.52 0.96 2.54 5.05

Transbond XT 3M 10 3.20 1.48 1.84 7.27

TABELA 1.  Wyniki pomiarów sił zrywających w testach ścinania.
TABLE 1. Results of breaking strength measurement in shear tests.

Klej
Bond

Liczba
Number

Średnia
Mean

SD min max

Light Bond Reliance 10 5.97 1.83 3.58 8.25

Enlight ORMCO 10 5.64 2.20 2.57 9.50

Transbond XT 3M 10 9.31 2.86 5.94 15.62



43Najwyższe średnie wartości dla momentu skręcającego 
przy którym doszło do zerwania materiału zarejestrowano 
dla Light Bond Reliance. Najniższe wartości średnie wykazał 
Enlight Ormco. Wyniki przedstawiają TABELE 5 i 6.

Właściwości wytrzymałościowe każdego materiału są 
jego reakcją na obciążenie zewnętrzne. Naprężenie odnosi 
się do stanu wewnętrznego badanego materiału, definiuje 
się je jako stosunek siły F(N) do jednostki powierzchni (m2). 

Przy stosowaniu nacisku zewnętrznego możemy obliczyć 
wewnętrzne naprężenie (maksymalne graniczne) na pod-

stawie analizy siły (F) biorąc pod uwagę pole powierzchni 
podstawy zamka, na które działa siła. Obserwując metodykę 
badań oraz stosowaną aparaturę dochodzimy do wniosku, 
że uzyskiwane na przestrzeni lat wyniki pomiarów są nie 
tylko różne, lecz często ze sobą nieporównywalne [6].  
Połączenie metalowego zamka ze szkliwem na powierzchni 
zęba za pomocą biomateriału (kleju), wykazującego cechy 
dwustronnej adhezji prowadzi do powstania zespolenia kom-

pozytowego, wykazującego zróżnicowaną wytrzymałość 
mechaniczną, zależną od kierunku działania siły, indywidu-

alnych cech fizykochemicznych szkliwa, cech powierzchni 

zamka oraz własności adhezyjnych spoiny. Według Cagri 
użycie światła halogenowego powoduje wzrost siły wiązania 
kleju średnio (8,35 MPa) niż LED (5,832 MPa) [7].

Do przyklejania zamków aktualnie używa się najczęściej 
żywic akrylanowych z wypełniaczem (formuła Bis GMA). 
Dostępne są one w wielu odmianach różniących się głównie 
składem i ilością wewnętrznego wypełniacza oraz sposobem 
inicjowania polimeryzacji żywicy, czyli utwardzanie chemicz-

ne lub światłem [8]. Siła wiązania kleju pomiędzy aparatem  
i szkliwem zależy od wytrawiacza, jego konsystencji i składu 
procentowego, czasu wytrawiania, wystarczającej polime-

ryzacji kleju, odległości między źródłem światła i zębami, 
ukształtowaniem podstawy zamka oraz użytego do jego budo-

wy materiału, środowiska jamy ustnej, i wprawy klinicysty [9]. 
W praktyce klinicznej naprężenia powstające podczas 
zdejmowania zamków są składową skręcania, rozciągania i 
ścinania [10]. Użycie właściwego kleju skraca czas wizyty, co  
w rezultacie zmniejsza dyskomfort pacjenta i eliminuje ryzy-

ko próchnicy po utracie elementów aparatu [11]. Zaznaczyć 
należy, by dokonując oceny wytrzymałości klejów skupiać się 
przede wszystkim na analizie porównawczej otrzymanych 
poszczególną metodą badawczą wyników a w następnej ko-

lejności ocenić bezwzględne wartości otrzymanych wyników.  

The maximal mean values of torsion moment, at which 

material rupture occurred, were recorded for Reliance Light 

Bond. The minimal mean value was determined for Ormco 

Enlight. The results are shown in TABLES 5 and 6.

Strength properties of each material are related to the 

external load. Stress refers to the material internal state 

and is defined as the ratio of the force F (N) per unit area 
(m2). While external pressure application the internal stress 

(maximum limit) can be calculated from force (F) acting 
on the surface area of the buckle base. Previous studies,  

carried out with different methodology and equipment, 
showed discrepant and incomparable results [6]. Anasto-

mosis of a metal buckle with enamel on the tooth surface by 

biomaterial (bond), presenting bilateral adhesion properties, 

results in fusion of the composite. It exhibits diverse me-

chanical strength depending on the force direction, individual 

physical and chemical characteristics of the enamel, buckle 

surface and adhesive properties of the weld. According to 

Cagri, application of halogen light augments the adhesive 

binding strength compared to LED, on average (8.35 MPa) 
and (5.832 MPa) respectively [7]. 

Nowadays acrylic resins with a filler (formula Bis GMA) 
are the most common materials used for bracket fixation. 
They are available in many varieties that differ mainly in 

composition and quantity of the internal filler and polym-

erization method of the resin - chemical or curing with 

light [8]. The strength of the adhesive bond between the 

orthodontic bracket and enamel depends on the follow-

ing factors: etchant, its consistency and the composite 
percentage, etching time, sufficient polymerization of the 
adhesive, the distance between the light source and teeth, 

buckle and the shaping of the base used in its construc-

tion material, oral environment and the clinician skills 

[9]. In clinical practice the strain generated during the 

removal of brackets is the component of torsion, tension 

and shear [10]. By using the proper adhesive, the time of 

the procedure and subsequently patient discomfort could 
be reduced. It also eliminates the risk of decay after the 

loss of system elements [11]. It should be emphasized 

that in the assessment of adhesive strength, compara-

tive analysis of the results obtained in particular research 

method in the first place and secondly evaluation of the 
absolute values of the results should be taken into account.  

Enlight ORMCO Transbond XT 3M

Light Bond Reliance 0.6240 0.9246

TABELA 5.  Wyniki pomiarów sił zrywających w testach skręcania.
TABLE 5. Results of breaking strength measurements in torsion tests.

Klej
Bond

Liczba
Number

Średnia
Mean

max SD min

Light Bond Reliance 10 3.3 4.36 0.95 2.35

Enlight ORMCO 10 2.73 3.46 1.12 2.06

Transbond XT 3M 10 3.17 3.8 1.39 2.37

TABELA 6. Testy post-hoc Tukey’a obliczone dla odpowiednich par dla sił zrywających w testach skręcania.
TABLE 6. Post-hoc Tukey’s tests for corresponding pairs of breaking strength in torsion tests.



44 Podobnie jak u R. Valetta I D. Prisco [10] wykazano wyż-

sze wartości znamienne statystycznie podczas testów 
wytrzymałościowych na zrywanie, skręcanie i rozciąganie 
dla Transbond XT. Ukształtowanie powierzchni podstawy 
zamków ewoluowało do takiego poziomu, że wyniki badań 
przeprowadzone na różnych zamkach są ze sobą niepo-

równywalne [12]. Inną przyczyną stwierdzoną przez Wendla  
i Droschla w różnicach pomiarowych jest to, że siła wiązania 
przyklejonych zamków wzrasta podczas pierwszych 24 
godzin [13]. Średnie wartości uzyskane podczas ścinania, 
rozciągania oraz skręcania gwarantują utrzymanie zamków 
na zębach podczas leczenia, a polimeryzacja przy użyciu 
lampy polimeryzacyjnej zmniejsza ryzyko popełnienia błędu 
podczas przyklejania zamków.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałoś-

ciowych w testach na ścinanie, rozciąganie i skręcanie 
stwierdzono:

1. Wyniki testów tensometrycznych wykazywały w bada-

nych materiałach zbieżny trend największej odporności na 
działanie sił skręcających, mniejszy na działanie sił ścina-

jących i najmniejszy na wpływ sił rozciągających.
2. W testach porównawczych wykazano, iż wyniki uzy-

skane przy pomocy skonstruowanych urządzeń były zbieżne 
z dotychczas istniejącymi danymi.

3. Rozbicie wypadkowej na poszczególne składowe na-

prężenia odzwierciedla naturalne zachowania wytrzymałoś-

ciowe materiału łączącego z zamkami ortodontycznymi.

Podziękowania

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 

materiału do tej pracy i powstania artykułu. Badania finan-

sowane ze środków własnych.

The results of our study demonstrated statistically significant 
higher values of stress tests to torsion, shear and tension 

for Transbond XT and they are comparable with the results 

of Prisco and Valetta [10]. The structure of the bracket base 

has evolved over time to such level that it is almost impos-

sible to compare the results of various studies [12]. Another 

factor contributing to the results discrepancies is the fact that 

the bracket binding strength increases within first 24 hours 
since application [13]. The mean values obtained during 

torsion, shear and tension guarantee the maintenance of 

brackets on the teeth during treatment. The polymerization 

with a polymerization lamp reduces the risk of error while 

brackets fixation.

Conclusions

1. The results of the material strain gauge study showed 

the greatest resistance convergent trend for torsion forces, 

less significant trend for shear forces and the least influence 
of tension forces.

2. In comparative tests we showed that the results ob-

tained with the constructed prototype system are compatible 

with existing data.

3. Components of the net force reflect the natural behav-

ior of the orthodontic adhesives.
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