
 
 

Katarzyna WITA, WSiD, Ustroń 
Krzysztof CZAKON, WSiD, Ustroń 
Maciej HAJDUGA, ATH, Bielsko- Biała  
 
 

KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW NA JAKOŚĆ 
POŁĄCZENIA Z ZrO2 

 
SURFACE PREPARATION OF CLASS RODS ON THE QUALITY OF 

CONNECTION WITH ZrO2 

 
Słowa kluczowe:kondycjonowanie powierzchni, cement dentystyczny - klej, 
stop tytanu Ti6Al4V, dwutlenek cyrkonu, badania mechaniczne i strukturalne 
 
1. WSTĘP 

 
W środowisku jamy ustnej uzupełnienia protetyczne są poddawane ustawicznym 

obciążeniom dynamicznym, które są przyczyną uszkodzeń konstrukcji .[1] Obecna literatura 
wnosi, że przyczyną większości niepowodzeń jest niewłaściwe postępowanie kliniczne lub 
laboratoryjne [2].Znaczący jest także dobór materiałów oraz opracowanie ich powierzchni. 

Literatura [3,4] także informuje, że elementy protez stałych wykonane z ZrO2, nie 
wymagają kondycjonowania powierzchni, będącej w kontakcie z materiałem łączącym. 
Dlatego też istotne było wyjaśnienie czy klasa – jakość powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V 
stosowanego na implanty dentystyczne, ma wpływ na trwałość wiązania z ZrO2 za pomocą 
cementu dentystycznego. 

Łączenie różnych materiałów techniką klejenia jest alternatywą dla mechanicznego 
połączenia [5]. Trwałość połączenia klejonego dwóch różnych materiałów stałych, zależy od 
pewności wiązania cementu dentystycznego z powierzchnią zarówno metalu jak i cyrkonu. 
Siła wiązania powinna być optymalna, aby skutecznie opierać się siłom żucia 
oddziaływującym na połączenie Ti6Al4V- ZrO2. W metodach leczenia, w których występuje 
technika klejenia, istotnym warunkiem powodzenia jest jakość materiałów stosowanych, 
a także osadzanie ich za pomocą możliwie jak najmniejszej ilości cementu dentystycznego. 
[5,6] 

Ważność tego problemu skłoniła autorów do podjęcia badań porównawczych siły 
wiązania, wpołączenieu stopu tytanu Ti6Al4V z ZrO2,i rozwinięciu powierzchni metalu za 
pomocą piasku o różnej gradacji. 

 
2. CEL I ZAKRES PRACY 

 
Celem pracy jest ocena wpływu kondycjonowania piaskiem Al2O3 o różnej 

gradacjipowierzchni prętów Ti6Al4V na klasę połączenia ZrO2 z cementem 
dentystycznymRelyX 3M ESPE w ocenie statycznej próby rozciągania.  

Zakres pracy obejmuje wykonanie próbek z ZrO2 o geometrii walca (h=20mm, ø20mm), z 
otworem cylindrycznym. Piaskowanie warstwy wierzchniej drutów Ti6Al4V (l=60mm, 
ø4mm), w 1/3 długości, korundem o gradacji: 50μm, 110μm, 250μm. Wypełnienie cementem 
dentystycznym, otworu o tolerancji 0,2mm w stosunku do prętów. Tytułem zachowania 
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osiowości połączenia klejonego, przygotowano specjalny przyrząd. Następnie 
przeprowadzonobadania mechaniczne i strukturalne. 

 
3. WNIOSKI 
 
a) Najlepszy efekt wytrzymałości połączenia przynosi opracowanie powierzchni stopu 

tytanu Ti6Al4V korundem w zakresie od 100 μm do 150 μm. 
b) Zastosowanie oprzyrządowania do osiowości wprowadzania pręta w otwór ZrO2 

przyniosło doskonały rezultat. 
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