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1. WSTĘP 
 Postęp technologiczny jaki obserwujemy w ostatnich latach jest impulsem do 
ekspansywnego rozwoju protetyki stomatologicznej. Coraz nowsze materiały, sprzęty i 
metody przetwarzania wymagają uzupełniania wiedzy i nabywania umiejętności, aby 
wykorzystać jak najlepiej ich własności.[1,2,3] 
 SMK -system mostów kompozytowych, których rozwój przypada na lata 90’ XX wieku, 
na początku był traktowany jako przejściowe zastąpienie braków zębowych oraz by 
wesprzeć leczenie ortodontyczne. Lata badań pomogły jednak rozszerzyć zastosowanie 
mostów protetycznych oraz co się z tym wiąże poprawić technologie ich tworzenia  i 
właściwości wytrzymałościowe. Natomiast, aby mosty kompozytowe spełniały 
oczekiwane wymagania zaczęto modyfikować kompozyty do ich licowania tak, aby 
uzyskać wysokie parametry wytrzymałościowe i efekty estetyczne. Obecnie rozwój nauki i 
technologii  przyczynił się do wykorzystania kompozytów w wielu pracach 
stomatologicznych i protetycznych przez co wypierają one coraz częściej materiały 
ceramiczne. [1,2,3,4] 
 Nawiązując do postępu technologicznego w protetyce swój obszar zastosowania  
rozszerzyły również włókna szklane, kiedyś stosowane do ustabilizowania rozchwianych 
zębów, a tymczasem maja szerokie zastosowanie kliniczne i laboratoryjne. Obecnie 
osiągalne są systemy włókien szklanych różnych producentów, które różnią się strukturą i 
metodyką postępowania.[1,5,6,7] 
 Stosując materiały kompozytowe do licowana, metaliczne do podbudowy i włókna 
sztuczne do zbrojenia należy pamiętać, że każda z tych warstw współpracuje ze sobą 
tworząc skorelowana całość i uszkodzenie jakiejkolwiek powierzchni wpływa 
niekorzystnie na wytrzymałość mostu. W celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji 
mostów protetycznych, kompozyty obecnie można zbroić włóknem szklanym.. Włókna 
należy umieszczać w taki sposób, aby zwiększały wytrzymałość. Powinny się znajdować 
jak najniżej, aby nad włóknem lukować powłokę kompozytu.[2,3,5] 
 Praca została  poświęcona badaniu wpływu zbrojenia w postaci włókna szklanego na 
własności mostów kompozytowych. Jednocześnie prezentuje wyniki pomiarów: 
trójpunktowego zginania, twardości i badań strukturalnych makro i mikroskopowych. 
 
2. WPŁYW ZBROJENIA WŁÓKNEM SZKALNYM NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE 
MOSTÓW KOMPOZYTOWYCH O PODBUDOWIE METALOWEJ 
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2.1. Cel pracy 
Celem pracy jest ocena własności mechanicznych w aspekcie badania trójpunktowego 
zginania, pomiaru twardości i badań strukturalnych makroskopowych i mikroskopowych 
mostów kompozytowych o podbudowie metalowej zbrojonych włóknem szklanym i 
pozbawionych zbrojenia. 
 
2.2 Zakres pracy 
Zakres pracy obejmuje: badania trójpunktowego zginania- stanowi to ważne narzędzie w 
ocenie przebiegu pękania materiałów. Pomiar twardości, oraz badania struktury 
makroskopowej i mikroskopowej obszaru połączenia: 
a) kompozyt – metal 
b) kompozyt zbrojony włóknem szklanym –metal. 
 
WNIOSKI: 
1) Materiał Signum Composite firmy Hereus zbrojony włóknem szklanym ma większe 

właściwości wytrzymałościowe  niżeli kompozyt niezbrojony. 
2) Twardości kompozytuzbrojonego i bez zbrojenia użytego do licowania mostów daje 

pożądane właściwości  wytrzymałościowe co świadczy o odporności na działanie sił 
skupionych. 

3) Zdjęcia strukturalne obrazują obszar połączenia: 
• kompozyt – metal 
• kompozyt zbrojony włóknem szklanym –metal. 

Przed próbą trójpunktowego zginania jak i po próbie. Ukazują one obszary pęknięć i 
odwarstwieńkompozytu pod wpływem działania siły. W przypadku mostów zbrojonych 
włóknem szklanym można zaobserwować uszkodzone  włókna, które pod wpływem 
działania siły straciły swoja spójność. 
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