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THE STATION FOR MEASUREMENT TORQUES OF TRUNK
FLEXORS AND EXTENSORS
Abstract: Measurement of muscle torque is important factor in diagnostics and
sport training. The main aim of the presented research was elaboration of the own
project of the station for measurement torques of trunk flexors and extensors. This
was leaded by deep analysis of the anatomy and biomechanics of the spine.
Another important element was review and analysis of available solutions for
equipment designed for measurement trunk flexors and extensors torques. During
the analysis the need for construction that allows measurement in both standing
and seating position were specified.
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W PROTETYCE DENTYSTYCZNEJ
Streszczenie: Jednym z etapów w procesie powstawania protetycznego
protezy w tworzywie metalowym. Jest krokiem istotnym a zarazem
dwóch metod wykonawstwa techniki dentystycznej: tradycyjnego
odlewania oraz nowoczesnej SLM. Badaniom poddano protetyczny stop

: stopy kobaltu, protetyka dentystyczna, odlewnictwo, SLM
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3. NOWOCZESNY SLM KONTRA KLASYCZNE ODLEWANIE
Techniki klasyczne

Techniki generatywne
go projektowania
i wytwarzania modeli fizycznych oraz prototypów produktów otrzymanych zazwyczaj

[2].

koron, mostów, szkieletów protez ruchomych) jest odlewanie precyzyjne, które odbyw
W chwili obecnej, dzi ki rozpowszechnieniu systemów
CAD/CAM, otrzymali my nowe narz
metalowych:
urz
Badaniom poddano stop kobaltowy typu Co-CrAnalizowano dwie metody wytwarzania elementów
protez- SLM.

stopu kobaltu wykorzystywanego
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4. PORÓWNANIE METOD WYTWARZANIA
Przeprowadzono badania na próbkach stomatologicznego stopu kobaltu wykonanych
i badania, a wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Porównanie cech elementu odlewanego i SLM
Cecha
porównywana
Czas wykonania
1pkt protetycznego

ODLEW

SLM

4 godz. 30 min

9 godz.

~0,45mm

~0,1mm

[mm]

16,89

33,21

HV0,1

211

662

Koszt wykonania
1pkt protetycznego

Struktura odlewu

Struktura SLM
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4. WNIOSKI
nowoczesnym
technologiom
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THE EFFECTS OF PRODUCTION TECHNOLOGY ON COBALT
ALLOY MATERIAL PROPERTIES USED IN DENTAL TECHNIQUES
Abstract: One of the stages in the process of restoration of dental
prostheses is the shape which was designed to achieve a complement in the
metal. It is an important step and exposed to many setbacks. The article
gives a comparison of two methods of dental technology: traditional casting
and modern SLM. The test was in the form of a cobalt alloy prosthetic
square bales samples.

