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CERAMICZNĄ 

 
PROSTHETIC BASES WITH SOLID CERAMIC LAYER 
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1. WSTĘP 

 
We współczesnej protetyce stomatologicznej ważny jest odpowiedni dobór i połączenie 

materiałów. Przy użyciu protez stałych pojawia się szereg problemów związanych z 
indywidualnymi warunkami przyzębia każdego pacjenta. Istotne są także czynniki 
biomechaniczne oraz spajanie materiałów użytych do ich wykonania. [1, 2] 

W pracy badaniom zostały poddane podbudowy wykonane z różnych materiałów. 
Podbudowa metalicznawykonana została ze stopu włoskiej firmy o nazwie MAGNUM 
SPLENDIDUM. Jej skład to: Co-60%, Cr-28%, W-9%, inne-3%. Wykorzystywany jest on 
głównie w technologii CAD/CAM w postaci krążków przeznaczonych do obróbki. Jest to 
stop dedykowany dla późniejszego połączenia ceramiką. Cechuje go drobnoziarnistość  oraz 
łatweopracowanie. [3] 

Kolejną metodą w wykonawstwie podbudów jest laserowe spiekanie proszków metali 
(SLS) stosowane przez niemiecką firmę EOS Manufacturing Solutions. Dziedzina metalurgii 
proszków to nie tylko ich wytwarzanie lecz przede wszystkim łączenie pojedynczych ziaren 
w zwarty element w postaci półfabrykatu. Skład proszku metali pod korony i mosty jest 
oparty na normie ISO [4]. Skład materiału to: Co-64%, Cr-25%, Mo-5%, W-4%, Si-1%. W 
wykonawstwie uzupełnień protetycznych metoda ta jest innowacyjna i wiąże się z bardzo 
wysokimi kosztami.[1,5] 

Jako ostatni materiał przeznaczony do badań w pracy wytypowano dwutlenek cyrkonu 
(ZrO2). Zalicza się on do ceramiki strukturalnej, która może być opracowana w technologii 
frezowania. Ceramika charakteryzuje się budową krystaliczną. W swojej mikrostrukturze 
posiada wiązania chemiczne, które nadają jej wysokie właściwości mechaniczne. Wpływają 
znacząco na twardość, kruchość oraz odporność na wysokie temperatury. Do frezowania 
podbudowy wykorzystano krążek firmy DOCERAM. Charakterystyczne właściwości metalu 
frezowanego, metalu spiekanego oraz dwutlenku cyrkonu będą różnie wpływać na jakość 
połączenia tworzonego z porcelaną. [6] 
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2. BADANIA WŁASNE 

 
2.1. Cel pracy 

 
Celem pracy jest analiza ciągłości połączenia materiału ceramicznego z podbudową 

metaliczną uzupełnień protetycznych w zależności od technologii przygotowania. 
 
2.2.  Zakres pracy 

 
Zakres pracy obejmuje wykonanie mostów protetycznych w różnej technologii. Nałożenie 

warstwy opakera i licowanie warstwy wierzchniej porcelaną Creation. Tytułem zobrazowania 
ciągłości przylegania porcelany do warstwy wierzchniej przeprowadzono standardowe 
badania makro i mikroskopowe przy powiększeniu od 25 do 500 razy. 
 
2.3. Wnioski 
 

a) Warstwa porcelany nałożona na podbudowę cyrkonową charakteryzuje się najlepszym 
ciągłym połączeniem. 

b) Optymalną ciągłość połączenia warstwy porcelany wykazuje również podbudowa 
spiekana. 

c) W ocenie twardości najwyższą wartość posiada cyrkon. 
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