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1. WSTĘP 
 

 Współczesne techniki wytwarzania, bazujące na różnorodnych technologiach i 
materiałach, stwarzają możliwości poprawy własności materiałowych. Od wieków do 
ratowania ludzkiego zdrowia  stosowano metale, co nie mijało się z wątpliwościami i budziło 
kontrowersje. Obecny stan technologii  sprawia, że stosowanie biomateriałów metalowych jest 
nadal niezbędne. Dotyczy to głównie ortopedii oraz stomatologii. Protetyka dentystyczna 
dzisiaj przestała interesować się tylko uzupełnieniem braków uzupełnienia jak niegdyś, jej cele 
są bardziej ambitne i rozległe [1]. 

Mając na uwadze dobro pacjenta laboratoria techniki dentystycznej poszukują 
odpowiedniej metody wytworzenia metalowego uzupełnienia utraconego uzębienia.   
W zależności od stawianych celów dobór metody wytwarzania uzupełnień jest bardzo 
indywidualny. 
  
 
2.  NOWOCZESNY SLM KONTRA KLASYCZNE ODLEWANIE 
 
 Obecnie najczęściej stosowaną metoda otrzymywania metalowych elementów (wkładów, 
koron, mostów, szkieletów protez ruchomych) jest odlewanie precyzyjne, które odbywa się 
metodą „traconego wosku” [2]. W chwili obecnej, dzięki rozpowszechnieniu systemów 
CAD/CAM, otrzymaliśmy nowe narzędzia do wykonywania uzupełnień metalowych:  
urządzenia wykorzystujące lasery lub wiązkę elektronów [3]. 
Badaniom poddano stop kobaltowy typu Co-Cr-Mo, często stosowany w stomatologii do 
wytwarzania uzupełnień protetycznych. Analizowano dwie metody wytwarzania elementów 
protez- tradycyjne odlewanie metodą traconego wosku i nowoczesną technikę wytwarzania 
elementów „na miarę”- SLM. 
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3. PORÓWNANIE METOD WYTWARZANIA 
 
Przeprowadzono badania na próbkach stomatologicznego stopu kobaltu wykonanych dwoma 
metodami. Przeprowadzono analizę i badania, a wyniki przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tab. 1.  Porównanie cech elementu odlewanego i SLM 

 
 
4. WNIOSKI 
 

Przed technikiem dentystycznym staje aktualnie wybór: czy poddać się nowoczesnym 
technologiom, czy pozostać w środowisku technik klasycznych. Głównym celem powinno być 
dobro pacjenta. Wiąże się to z dokładnością wykonania. Pomiary metrologiczne wykazały, że 
w technika odlewania wiąże się ze znacznie mniejszą dokładnością wymiarową. Ma to 
ogromne znaczenie, gdy dotyczy szczelności brzeżnej uzupełnień. Wyniki badań strukturalnych 
wykazały wpływ technologii otrzymywania na jakość materiału. Struktura stopu otrzymanego 
metoda SLM jest jednorodna, natomiast na przekroju próbki odlewanej widoczne są liczne,  
pory oraz niejednorodność fazowa, co może wpływać na własności wytrzymałościowe 
wyrobu. Efekt ekonomiczny wskazuje na opłacalność stosowania nowoczesnej metody SLM w 
przypadku większych placówek wykonawczych. 
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Cecha 
porównywana 

ODLEW SLM 

Czas wykonania 
1pkt protetycznego 4 godz. 30 min 9 godz. 

Koszt wykonania 
1pkt protetycznego 30 zł 15 zł 

Odchyłki kształtu ~0,1mm ~0,45mm 

Chropowatość Ra 16,89 33,21 
Mikrotwardość 

HV0,1 211 662 

Struktura 

 


