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KLEJENIE JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW POŁĄCZENIA TYTANU Z 
ZrO2 W UZUPEŁNIENIACH PROTETYCZNYCH 

 
CEMENTING AS ONE OF THE METHODS OF BINDING TITAN WITH 

ZrO2 IN DENTURES 
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1. WSTĘP 
 

Powodzenie zabiegu rekonstrukcyjnego jest ściśle związane z odpowiednim połączeniem 
różnorodnych materiałów oraz doborem ich cech użytkowych. Stosowane materiały, winny 
cechować się biokompatybilnością.Decyduje ona, o powodzeniu użycia zaopatrzenia 
protetycznego, zwłaszcza w jego długookresowym zastosowaniu. Ze względu na powiązanie, 
do badań w pracy wytypowano: stop tytanu, tlenek cyrkonu i cementy dentystyczne.[1,2] 

Tytan i jego stopy na dzień dzisiejszy, należą do najbardziej perspektywicznych 
biomateriałów metalicznych. Z tego względu został on wybrany jako jeden z materiałów 
badawczych w pracy. Skład chemiczny stopu Ti-6Al-4V o strukturze dwufazowej α+β 
przeznaczonego na implanty, został określony w normie ISO [4]. Stężenie pierwiastków 
stopowych według tej normy jest następujące: O<0,2%, V-3,5-5%, Al.-5,5-6,75%, Fe<0,6%, 
H<0,015%, C<0,08%, N<0,05%, Ti- reszta. [1,3,] 

Poza tytanem, badania dotyczą także dwutlenku cyrkonu. Ceramika podobnie jak metale 
charakteryzuje się budową krystaliczną. Częściowo syntetyzowane krążki firmy DOCERAM 
zastosowane w pracy, służą jako substrat do dalszej obróbki. Kolejno można wyróżnić: 
frezowanie metodą CAD/CAM i synteryzację. Połączenie metal-ceramika może być 
realizowane różnymi technologiami. Poprzez próbę oceny charakteru połączenia metalu i 
ceramiki technologią klejenia, w pracy wytypowano cementy dentystyczne różnych 
producentów. Są nimi: KoNcemZirconium oraz Relyx U100 3M ESPE. Oba produkty to 
cementy adhezyjne, o różnym składzie i parametrach, przeznaczone do osadzania uzupełnień 
z cyrkonu, tytanu oraz metali szlachetnych i nieszlachetnych. Wymieniając ważniejsze cechy 
materiałów mocujących, należy przede wszystkim wyszczególnić ich: drobnoziarnistość, 
niezmienność objętości, zdolność do wytworzenia cienkiej powłoki, transparentność oraz 
wysoką wytrzymałość mechaniczną. [2,5] 
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2. OCENA CHARAKTERU POŁĄCZENIA TYTANU Z DWUTLENKIEM CYRKONU W 

TECHNOLOGII KLEJENIA 
 
2.1.  Cel pracy 

 
Celem pracy jest ocena własności mechanicznych uzupełnień protetycznych w technologii 

klejenia materiału metalicznego- tytanu z dwutlenkiem cyrkonu. 
 
2.2.  Zakres pracy 

 
Zakres pracy obejmuje wykonanie cylindrycznych próbek do przeprowadzenia statycznej 

próby rozciągania materiałów. Natomiast badania metalograficzne makroskopowe 
poinformują o ciągłości połączenia- przylegania warstwy kleju do struktur metalicznych. 

 
2.3.  Wnioski 
 

Z przeprowadzonych badań można wnioskować co następuje: 
a) w ocenie statycznej próby rozciągania materiał Relyx U100 ma większa wytrzymałość 

niż materiał KoNcemZirconium, 
b) badania makroskopowe obrazują, tak samo zadowalające przyleganie obu cementów 

do struktur metalicznych i ceramicznych, 
c) celem dokładniejszego wykonania połącznia klejonego, winno się stosowaćspecjalne 

oprzyrządowanie do mocowania łączonych ze sobą elementów. 
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