
Jednym ze sposobów odbudowywania braków 
jakościowych i ilościowych zębów są mosty i ko-
rony protetyczne. Na ich jakość i wytrzymałość 

w dużym stopniu wpływa sposób połączenia materia-
łu licującego z podbudową metalową, co jednocześ-
nie jest związane z wpływem na przyzębie. Spośród 
wszystkich materiałów wykorzystywanych do wy-
konawstwa tych uzupełnień dostępnych na rynku 
za najbardziej biozgodny uważa się ceramikę den-
tystyczną. Innymi materiałami mogą być kompozyt 
i akryl. Wszystkie te materiały mogą stanowić jedyny 
materiał wykorzystywany do wykonania uzupełnie-
nia stałego lub też służyć do olicowania wcześniej 
przygotowanej podbudowy ze stopów metali. Każde 
z wyżej wymienionych tworzyw charakteryzuje się 
odmiennym mechanizmem połączenia z podbudo-
wą w zależności od jej rodzaju. 

W przypadku ceramiki dentystycznej wyróżniamy 
trzy główne typy połączeń z metalową podbudową, 
zaliczamy do nich połączenia: fizyczne, mechaniczne 
oraz chemiczne. 

Podstawą prawidłowego połączenia fizycznego 
jest dobór odpowiednich współczynników rozsze-
rzalności cieplnej (WRC) obu materiałów. Ma to zwią-
zek z powstawaniem napięć ściskających podczas 
studzenia wypalonej ceramiki. Przyjęto, że ceramika 
powinna wykazywać nieznacznie niższą od metalu,  
o ok. 0,5-1,5 x 10K-6, wartość WRC. Zależność ta ma za-
pewniać powstanie ściskających napięć. Ma to na celu 
zwiększenie siły odpowiadającej za przyleganie por-
celany do podbudowy podczas ostygania ceramiki. 
W przypadku gdy współczynnik waha się w dolnych 
progach, konstrukcję należy studzić dość szybko. 
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Niezachowanie powyższych wytycznych może 
skutkować pękaniem lub odpryskiwaniem materia-
łu licującego. Odpadnięcie warstwy porcelany jest 
poważnym problemem klinicznym, prowadzącym 
do dużego defektu estetycznego, a w przyszłości 
również do konieczności naprawy bądź, co gorsza, 
wymiany całego uzupełnienia (1).

W przypadku połączenia mechanicznego sytuacją 
wyjściową jest prawidłowe opracowanie podbudowy 
metalowej. Wytworzenie zagłębień na powierzch-
ni podbudowy powoduje retencję i mikroretencję, 
dzięki czemu powierzchnia przylegania licującej 
masy ceramicznej do podbudowy ulega zwiększe-
niu. W przypadku retencji wykorzystujemy odpowied-
ni sposób opracowania podbudowy i rodzaj frezów. 
Ważne jest, aby opracowanie wykonywać w jednym 
kierunku pod kątem 90° w celu uniknięcia zamknię-
cia zanieczyszczeń i powietrza w zagłębieniach re-
tencyjnych (2).

Mikroretencję uzyskuje się poprzez obróbkę stru-
mieniowo-ścierną, używając tlenku glinu o odpo-
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Ryc. 1: a) dobra zwilżalność ciała stałego – mały kąt zwilżalności, b) słaba zwilżalność 
ciała stałego – duży kąt zwilżalności
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STOP TLENEK ŁĄCZĄCY

Stopy szlachetne

Au-Pd-Pt Fe

Au-Pd In, Ga

Au-Pd-Ag In, Ga

Stopy nieszlachetne
Co-Cr Co, Ni

Ni-Cr Co, Ni

Tab. 1. Tlenki łączące powstające podczas utleniania

wiedniej ziarnistości. Przystępując do tej czynności, 
pod uwagę należy wziąć takie parametry jak grubość 
piasku oraz ciśnienie. Stopy szlachetne, charaktery-
zujące się wyższym stopniem miękkości, wymagają 
delikatniejszej obróbki ciśnieniowej (3). Wielkość zia-
ren tlenku glinu podyktowana jest rodzajem stopu 
metalu (4, 5).

Według niektórych autorów w przypadku złota 
stosowane są wyłącznie kwasowe kąpiele (6).

Zwilżalność jest związana z trzema rodzajami na-
pięć powierzchniowych powstających na granicy 
faz: metal – masa ceramiczna, ceramika – atmosfera, 
metal – atmosfera. Miarą zwilżalności jest kąt zwilża-
nia pomiędzy stykającymi się ciałami o różnym sta-
nie skupienia. Jeśli wartość kąta Q jest równa 180°, 
obserwujemy brak zwilżalności, natomiast przy war-

tościach kąta zbliżonych do 0° mówimy o zwilżal-
ności zupełnej. Przy pośrednich wartościach kąta 
występuje tzw. zwilżalność częściowa. Prawidłowe 
opracowanie metalowej podbudowy wpływa także 
na zmniejszenie kąta zwilżalności (kąta zawartego 
pomiędzy wektorem v1 a v2) podbudowy materiałem 
licującym. Im taki kąt jest mniejszy, tym zwilżalność 
metalowego rdzenia ceramiczną masą licującą, jak 
również ich połączenie wzrastają (7).

Dodatkowo opracowywanie metalowych kon-
strukcji powinno być tak przeprowadzane, aby uzy-
skać obłe kształty, unikać powstawania zagłębień 
oraz ostrych kątów, które, tworząc napięcia, mogły-
by powodować odpryskiwanie materiału licujące-
go, na co szczególnie narażone są te konstrukcje, 
których materiałem licującym jest ceramika denty-
styczna.

Wytworzenie kontrolowanej warstwy tlenków 
zapewnia z kolei połączenie chemiczne pomiędzy 
podbudową ze stopu a masą ceramiczną. Ten sposób 
wiązania zapewnia dodatek różnych pierwiastków, tj.: 
galu, indu czy żelaza. Dodatek odpowiednich pier-
wiastków związany jest z rodzajem stopu. Zależność 
ta przedstawiona jest w tab. 1. 

Warstwa powstających tlenków powinna mieć 
odpowiednią grubość, która uzyskiwana jest przez 
proces oksydacji. Oksydacja przeprowadzana jest 
w piecach do wypalania ceramiki, a warunkiem za-
pewniającym sukces tego procesu jest uzyskanie 
próżni. Należy jednak przestrzegać zaleceń produ-
centa stopu metalu, który określa, w jaki sposób dana 
warstwa powinna powstać i w jaki sposób należy się 
pozbywać nadmiaru tlenków mogących być przy-
czyną powstawania warstwy izolującej oraz odgazo-
wania metalu. Dodatkowo proces ten ułatwia ocenę 
powierzchni podbudowy i weryfikację, czy zanie-
czyszczenia i tłuszcz z palców zostały usunięte (1). 
Powyższy sposób nie dotyczy jednak podbudów 
wykonanych ze  złota metodą galwanoformingu, 
gdyż na ich powierzchni taka warstwa tlenków sa-
moistnie nie powstaje (6). Wynika to ze stosowania 
czystej odmiany materiału, w którym nie występu-
ją domieszki innych metali. Jedynym rozwiązaniem 
połączenia metalowej podbudowy uzyskanej tech-
nologią galwanoformingu z materiałem licującym 
jest zastosowanie specjalnego bondu. Według nie-
których autorów jest to dużą przeszkodą, dlatego 
do licowania ceramiką zalecają wykonawstwo pod-
budowy ze stopów złota (6).

Zdecydowanie prostszym mechanizmem łącze-
nia charakteryzuje się rdzeń metalowy licowany 
akrylem, które jest czysto mechaniczne. Ten rodzaj 
połączenia oparty jest na mikroretencji, którą można 
uzyskać dzięki obróbce ciśnieniowo-ściernej, wyko-
rzystując w tym celu tlenek glinu (8). Dodatkowo, 
dzięki zastosowaniu elementów retencyjnych, moż-
liwe jest uzyskanie makroretencji. Do takich elemen-
tów retencyjnych można zaliczyć perełki retencyjne, 
przyklejane specjalnym klejem jeszcze na etapie wo-
skowej podbudowy. Po odlaniu konstrukcji doko-
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nuje się redukcji perełek do ich równika, 
gdyż część nad równikiem nie wpływa 
na poprawę retencji i wiąże się z koniecz-
nością zastosowania grubszej warstwy 
licującej w celu ukrycia tych elementów, 
co w późniejszym czasie może okazać się 
czynnikiem wpływającym na zwiększe-
nie podatności do odkładania się płytki 
nazębnej w obrębie konstrukcji. Może 
to skutkować pojawieniem się chorób 
przyzębia u pacjenta użytkującego tak 
pogrubione uzupełnienie (9).

Kompozyt nie łączy się tak silnie 
z podbudową metalową jak ceramika, 
wymagane jest bowiem specjalne przy-
gotowanie powierzchni. Najstarsze kom-
pozyty łączą się z metalem dokładnie tak 
jak tworzywa akrylanowe. Makroreten-
cję można uzyskać poprzez zastosowa-
nie perełek retencyjnych, czyli: retencji 
pozytywowej, siateczki fabrycznej, ina-
czej retencji negatywowej, jak również 
kryształków soli (6). Metoda wypłukiwa-
nia kryształków soli polega na pokryciu 
zębów filarowych, na których modeluje 
się woskową konstrukcję rozpuszczal-
nymi w wodzie kryształkami soli, które 
po zdjęciu wymodelowanej podbudo-
wy należy wypłukać. Zastosowanie krysz-
tałków o wielkości 150-250 µm skutkuje 
wytworzeniem najlepszej, najsilniejszej 
retencji (10).

Jednym ze  sposobów uzyskiwania 
mikroretencji jest standardowa obrób-
ka strumieniowo-ścierna. Kolejną meto-
dą jest wytrawianie elektrochemiczne 
polegające na  selektywnym rozpusz-
czaniu powierzchownych warstw sto-
pów w odpowiednio dobranych elek-
trolitach. Znanym sposobem jest także 
korozja wżerna, zwana inaczej trawien-
nym kwasem, którego działanie wytwa-
rza na powierzchni metalu mikroskopijne 
zagłębienia (11).

Rozwój technologii pozwolił na rezyg-
nację ze stosowania perełek retencyjnych 
na rzecz technologii silanizacji. Metoda 
ta opiera się na dokładnym oczyszczeniu 
metalowej konstrukcji przy pomocy pia-
sku o grubości ziarna 50 µm. Następnie 
na tak przygotowaną powierzchnię na-
nosi się specjalny płyn, odpowiadający 

za wytworzenie warstwy silanów. Silany 
są to primery, które odpowiadają za wy-
tworzenie warstwy adhezyjnej reagują-
cej z pierwszą warstwą kompozytu, czyli 
opakerem. 

Pomimo wysokiego poziomu techno-
logii stosowanych w protetyce stale pro-
wadzone są badania nad poprawą połą-
czenia pomiędzy warstwami materiałów 
wykorzystywanych przy wykonawstwie 
uzupełnień protetycznych.  
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