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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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2. STOPY KOBALTU
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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

102

- Dahlke

4. WNIOSKI
nowoczesnym
technologiom
odlewania

Pomiary metrologiczne
.
.

stopu otrzymanego metoda SLM jest
gdzieniegdzie wydzielenia. Natomiast na przekroju próbki od
struktura nie jest homogenna. M e

y,
pory
na

nomicznych oraz kosztów utrzymania pracownika.
obu metod wskazuje na dwukrotn
trzeba ze przez 9 godzin pracy projektant-
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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.

