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1.WSTĘP 
 
Obecnie na rynku stomatologicznym pojawia się coraz więcej nowych materiałów 
ceramicznych i rożnego rodzaju stopów metali. Przy wyborze materiału kierujemy się nie 
tylko względami estetycznymi, ale również biokompatybilnością i właściwościami 
mechanicznymi. Do materiałów, które zrewolucjonizowały  stomatologię i technikę 
dentystyczną można zaliczyć: ceramikę, metale, polimery, kompozyty. Jednak na szczególną 
uwagę zasługują tworzywa ceramiczne i stopy metali mające szerokie zastosowanie w 
wykonawstwie uzupełnień protetycznych. [1] 

Zastosowanie w technice dentystycznej znalazły stopy metali czystych. Do najczęściej 
stosowanych zaliczamy stopy złota, niklowo-chromowe, chromowo-molibdenowe oraz 
tytanowe. Czyste metale mają zbyt niskie właściwości technologiczne i wytrzymałościowe. 
Natomiast ich stopy tzn. mieszaniny tych metali posiadają lepsze właściwości mechaniczne i 
fizyczne, a także lepsza lejność. Stopy metali można otrzymywać przez topienie 
poszczególnych składników, przez ich sprasowanie w stanie sproszkowanym, jak również 
przez elektrolizę roztworów soli metali.Jako materiał badawczy w pracy wybrano metal  
remaniumCSe firmy dentaurum. Jest to stop chromowo-niklowy. Skład materiału jest 
następująco: 61% Ni, 26% Cr, 11% Mo, 1,5% Si  i Co,Fe,Al,Ce< 1%. Producent zapewnia o 
jego wielu zaletach. Wymienia kolejno takie cechy jak: biozgodność, odporność na korozje 
jamy ustnej czy bardzo dobrą przyczepność ceramiki.  [2] 

Ceramika dentystyczna składa się z nieregularnej sieci krzemianów, w której osadzone są 
jony metali alkaicznych takich jak sód, potas, lit. Wpływają znacząco na twardość, kruchość 
temperaturę mięknięcia. Ze względu na powiązanie w pracy wytypowano  porcelanę firmy 
Ivoclar-VivadentIPS d.SIGN. Jednym z ważniejszych etapów podczas wykonawstwa 
uzupełnień protetycznych jest nakładanie warstwy opakera, nazywanego często kryjącym 
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lakierem. Służy on jako podkład pod porcelanę i niweluje ciemny kolor metalu, będąc 
zarazem łącznikiem pomiędzy metalem, a warstwą dentyny. Cały proces nakładania opakera 
jest  bardzo ważny, gdyż  estetyka pracy musi być na najwyższym poziomie. Oprócz 
aspektów wizualnych równie ważna jest wytrzymałość. Należy skrupulatnie trzymać się 
wyznaczonych przez danego producenta wymogów podczas napalania odpowiednich warstw. 
Ceramika dodatkowo musi cechować się odpornością na ścieranie. Jednak wadą jej  jest zbyt 
duża twardość, która powoduje  kruchość podczas uderzeń i odkształceń. Odkształcenia 
powyżej 0,1% bądź  naprężenia powstałe w strukturze wewnętrznejpodczas nieprawidłowego 
procesu napalenia warstw wierzchnich ceramiki wpływają negatywnie na własności i 
właściwości uzupełnień protetycznych. [3] 

Charakterystyczne właściwości tych dwóch materiałów mających tak odmienne cechy 
chemiczno-fizyczne pozwoliło otrzymać dobrą konstrukcje protetyczną. Aplikacyjnie 
spełniającą wymagania estetyczne i wytrzymałościowe.  

 
2. OCENA CHARAKTERU POŁĄCZENIA METALICZNEJ KORONY Z PORCELANĄ 
 
2.1.Cel pracy 

Celem pracy jest analiza struktury połączenia  materiału ceramicznego z  podbudową 
metaliczną w przypadku zastosowania różnego udziału procentowego stopu przetopionego w 
stosunku do czystego. 

 
2.2.Zakres pracy 

Zakres pracy  obejmuje wykonanie dziesięciuuzupełnień protetycznych. Podbudowy 
metaliczne różnią się udziałem procentowym materiału czystego do przetopionego. Każda 
próbka zostanie pokryta dwiema podstawowymi warstwami  porcelany: opakerem i dentyną. 
Następnie przeprowadzone będą badania strukturalne   metalograficzne  makro- i 
mikroskopowe. Pozwolą one ujawnić charakter połączenia pomiędzy tymi materiałami oraz 
ocenić defekty ciągłości połączenia metal-ceramika. 

 
2.3. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można przedstawić, co następuje: 
niski udział procentowy stopu metalu czystego wpływa niekorzystnie na ciągłość warstwy 
opakera. 
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