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1. WSTĘP 
 
Wcześniejsze techniki kształtowania metali wykorzystywanych w technice 

dentystycznej polegały na odlewaniu metodą traconego wosku. Obecnie na rynku Polskim 
coraz częściej wykorzystuje się komputerowe wspomaganie projektowania - CAD do 
określania kształtu i zasięgu klamry. Uzupełnieniem etapu projektowania jest system 
komputerowego wspomagania produkcji - CAM wykonujący zaplanowaną konstrukcję 
protetyczną w urządzeniu frezującym [1].  

Technologia SLS jest powszechnie znana i stosowana na całym świecie. W chwili 
obecnej prognozy rynkowe sygnalizują dynamiczny rozwój tej dziedziny w Polsce. 
W związku z wcześniejszymi badaniami, dotyczącymi spieków [2], postanowiono 
kontynuować ten temat w szerszym zakresie, uważając technologie SLS jako obiecującą, 
rozwojową i perspektywiczną dziedzinę kształtowania produktu. 

W metodzie laserowej synteryzacji (SLS) gotowe elementy powstają w wyniku 
nakładania kolejnych warstw sproszkowanego materiału, który następnie jest łączony poprzez 
powierzchowne nadtopienie drobin nowego proszku metalicznego z już istniejącą strukturą 
[3].  Dzięki wysokiej precyzji wykonania gotowych elementów, technologia SLS znalazła 
zastosowanie w stomatologii (łączniki implantologiczne, wszczepy oraz inne).  

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż po zakończeniu procesu spiekania nadmiarem 
niewykorzystanego proszku można posłużyć się w kolejnym cyklu produkcyjnym. Powoduje 
to obniżenie kosztów produkcji i minimalizację procesu recyklingu odpadów w stosunku do 
technologii frezowania [4]. 
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2. CEL I ZAKRES PRACY 
 

Celem pracy jest ocena wpływu kondycjonowania piaskiem Al2O3 o gradacji: 50μm, 
110μm, 250μm, powierzchni spieków przygotowanych laserowo, na klasę połączenia z fazą 
licującą.  

 
Zakres pracy obejmuje wykonanie pojedynczych punktów protetycznych w postaci 

podbudów (tzw. czapeczek), technologią selektywnego spiekania laserowego SLS. Materiał 
sypki EOS CobaltChrome SP2 scalono za pomocą maszyny EOSINT M 270. Powierzchnie 
gotowych elementów opracowano korundem o gradacji: 50μm, 110μm, 250μm, w piaskarce 
Renfert basic guattro IS pod ciśnieniem 3 Ba. Na metaliczny spiek o grubości 0,68 mm 
nałożono podłoże w postaci dwóch warstw opakera. Warstwę wierzchnią korony protetycznej 
licowano porcelaną Willi Geller Creation. Celem uzyskania jak najlepszych wyników badań 
proces napalania został oparty o mapę nakładania kolejnych warstw. Porcelanę nakładano 
w dwóch etapach. Dentynę wypalano w temperaturze 920ᵒC pod ciśnieniem 973 mB w piecu 
Galaxy ATC press. Tytułem oceny połączenia porcelany z warstwą wierzchnią podbudowy 
przeprowadzono w oparciu o standardowe badania strukturalne przy powiększeniu od 25 do 
500 razy i powierzchniowe. Została przeprowadzona analiza warstwy wierzchniej w ocenie 
falistości i chropowatości. 

  
3. WNIOSKI 

 
a) Badania metalograficzne potwierdzają oczekiwania odnośnie połączenia kolejnych 

warstw- ciągłości porcelany. 
b) Najlepszy efekt opracowania powierzchni dało kondycjonowanie piaskiem 

z przedziału 100-150 μm. 
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