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Streszczenie
Innowacyjną technologią w protetyce stomatologicznej jest wykonawstwo peánoceramicznych uzupeánieĔ protetycznych z zastosowaniem ceramiki cyrkoniowej. Ta zaawansowana ceramika tlenkowa jest biomateriaáem, dającym nowe moĪliwoĞci w zakresie wytrzymaáoĞci mechanicznej, estetyki i funkcjonalnoĞci uzupeánieĔ protetycznych. W pracy przeprowadzono konsolidacjĊ do postaci biskwitów
i gĊstych spieków handlowego mikroproszku cyrkoniowego, stabilizowanego dodatkiem 3 % mol. tlenku itru, niemody¿kowanego i z mody¿kującym dodatkiem 0,2 % mas. Al2O3. Scharakteryzowano wybrane wáaĞciwoĞci otrzymanych tworzyw oraz porównano je z komercyjnymi materiaáami 3Y-TZP stosowanymi w technice dentystycznej. Na koniec sprawdzono moĪliwoĞci obróbki mechanicznej i aplikacji
przygotowanych biskwitów na podbudowy pod peánoceramiczne uzupeánienia protetyczne.
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BISQUE 3Y-TZP MATERIALS FOR ALL-CERAMIC DENTAL RESTORATIONS
The manufacturing all-ceramic dental restorations from zirconia ceramics is one of the newest and the most advanced technology in
prosthodontics. The zirconia ceramics being a biomaterial gives new perspectives in a ¿eld of mechanical strength, esthetics and functionality of dental restorations. Consolidation of zirconia micropowders to a form of biscuit-sintered and dense materials was performed during
the present study. A commercially available zironia micropowder stabilised with 3 mol.% yttria was used with no addition and added with
0.2 wt% Al2O3. Selected properties of the bisque materials were measured and compared with the commercial 3Y-TZP materials used in
dental technology. Finally, mechanical processing and application of the biscuit-sintered zirconia materials for fabrication of the all-ceramic
dental restorations were examined.
Keywords: 3Y-TZP, Al2O3, All-ceramic dental restorations, Bisque, Milling

1. WstĊp
Koniec ubiegáego wieku zaowocowaá pojawieniem siĊ
w technice dentystycznej nowej technologii, w której zastosowano tworzywa na bazie dwutlenku cyrkonu do wytwarzania peánoceramicznych uzupeánieĔ protetycznych [1]. Tak
wykonane korony i mosty cechuje doskonaáa estetyka i biokompatybilnoĞü, a takĪe zadowalająca funkcjonalnoĞü i wytrzymaáoĞü mechaniczna [2]. Dodatkowym atutem peánoceramicznych prac protetycznych jest precyzja wykonania wynikająca z zastosowania technik wspomaganych komputerowo - CAD/CAM (Computer-aided Design/Computer-aided
Manufacturing) - lub manualnych.
Ceramika 3Y-TZP to z zasady jednofazowy materiaá zbudowany z drobnych (0,2-0,5 m), ziaren ZrO2 o symetrii tetragonalnej stabilizowanych w temperaturze pokojowej przez
dodatek 3 % mol. tlenku itru Y2O3 [3-5]. Drobnoziarnista struktura i skutki wystĊpowania przemiany wzmacniającej dają
w efekcie bardzo dobre wáaĞciwoĞci mechaniczne tworzyw
3Y-TZP [1-2, 6]. NaleĪy pamiĊtaü jednak, Īe konsekwencją
przemiany moĪe byü problem starzenia, który prowadzi do
niszczenia materiaáu. Podawane w literaturze wartoĞci wy-
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trzymaáoĞci na zginanie (800-1000 MPa) i odpornoĞci na kruche pĊkanie (6-10 MPa·m1/2) umoĪliwiają redukcjĊ gruboĞci
podbudowy uzupeánieĔ protetycznych i uzasadniają zastosowanie tego tworzywa na wielopunktowe mosty protetyczne w bocznych odcinkach áuków zĊbowych [4, 7].
Bardzo waĪne dla zastosowaĔ stomatologicznych są cechy estetyczne wykonanych uzupeánieĔ protetycznych oraz
ich biokompatybilnoĞü. W badaniach in vitro i in vivo potwierdzono, Īe materiaá 3Y-TZP jest nietoksyczny, nie uczula, nie
wywoáuje stanów zapalnych, nie jest rakotwórczy i nie powoduje mutacji genowej oraz wykazuje mniejszą skáonnoĞü do
narastania Àory bakteryjnej niĪ w przypadku tytanu, a akumulacja páytki nazĊbnej jest porównywalna z zĊbami naturalnymi [1, 6-7]. Kolor ceramiki 3Y-TZP zbliĪony do naturalnych zĊbów oraz wysoki stopieĔ przeĞwiecalnoĞci decydują o doskonaáej estetyce prac protetycznych [5].
Wykonawstwo uzupeánieĔ peánoceramicznych z ceramiki 3Y-TZP polega na obróbce mechanicznej odpowiednio przygotowanego materiaáu. Frezowanie moĪna przeprowadzaü w systemie manualnym, gdzie za pomocą rĊcznie
sterowanego urządzenia kopiująco-frezującego wycina siĊ
w bloczku materiaáu zaáoĪony ksztaát na podstawie wymo-
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delowanego uprzednio wzorca. CzĊĞciej stosuje siĊ techniki CAD/CAM, które wykorzystują oprogramowanie komputerowe do precyzyjnego zaprojektowania przyszáego elementu i wyciĊcia go za pomocą frezarki sterowanej numerycznie [5]. Istotną kwestią z punktu widzenia nakáadu pracy
i kosztów procesu jest wyjĞciowa forma materiaáu uĪytego
do obróbki. ObróbkĊ moĪna prowadziü na materiale wstĊpnie spieczonym, tzw. „miĊkkie frezowanie”, lub na materiale
caákowicie spieczonym, tzw. „twarde frezowanie” [4]. Takie
zalety jak áatwoĞü i krótki czas frezowania materiaáu wstĊpnie spieczonego spowodowaáy, Īe w technice dentystycznej
wykorzystuje siĊ gáównie tak przygotowany materiaá. Ksztaátki obrabiane w stanie wstĊpnie spieczonym wytwarzane są
na drodze prasowania, jednoosiowego i/lub izostatycznego na zimno, i wstĊpnego spiekania do postaci okreĞlanej
w technologii ceramiki klasycznej jako biskwit, celem nadania odpowiedniej twardoĞci i wytrzymaáoĞci niezbĊdnej przy
frezowaniu [4-5].
Celem prezentowanych badaĔ byáo otrzymanie i charakterystyka wáaĞciwoĞci biskwitów tworzyw 3Y-TZP oraz
3Y-TZP z dodatkiem Al2O3, wykorzystujących komercyjny proszek TZ-3Y ¿rmy Tosoh. Skupiono siĊ na wytworzeniu biskwitów o maksymalnie równomiernym zagĊszczeniu
i odpowiedniej wytrzymaáoĞci umoĪliwiającej obróbkĊ mechaniczną biskwitów. Ostatecznym celem byáa wery¿kacja
zastosowania otrzymanych biskwitów do wytworzenia podbudów peánoceramicznych uzupeánieĔ protetycznych.

kiem 0,2 % mas. Al2O3 (TZ-3Y-A). Biskwity oznaczono odpowiednio 3Y-TZP i 3Y-TZP-A.
Próbki formowano dwuetapowo, początkowo prasowano jednoosiowo przy ciĞnieniu 73 MPa, a nastĊpnie doprasowano izostatycznie na zimno pod ciĞnieniem 300 MPa.
Spiekanie do postaci biskwitów prowadzono w trzech temperaturach: 500, 700 i 900°C, stosując szybkoĞü narastania temperatury 5°C/min do temperatury 350°C i 10°C/min
powyĪej tej temperatury oraz czas wytrzymania 0,5 h. Spiekanie do peánego zagĊszczenia przeprowadzono dla próbek surowych i biskwitów. Zastosowano cztery temperatury spiekania: 1400, 1450, 1500 i 1550°C z analogicznym
do wstĊpnego spiekania tempem przyrostu temperatury
oraz dwugodzinnym czasem wytrzymania. W obu etapach
spiekania cháodzenie próbek nastĊpowaáo wraz z piecem.
Temperatury wstĊpnego spiekania i spiekania wáaĞciwego
ustalono na podstawie pomiarów dylatometrycznych, które wykonano przy uĪyciu dylatometru DIL 402C (Netzsch),
w atmosferze powietrza, stosując szybkoĞü ogrzewania
10°C/min. Uzyskane krzywe spiekania przedstawiono na
Rys. 1.

2. Opis doĞwiadczeĔ
2.1. Materiaáy do badaĔ
Materiaáy uĪyte w badaniach to:
komercyjny granulat proszku ZrO2 o symbolu TZ-3Y ¿rmy Tosoh Corporation, zawierający 3 % mol. Y2O3 w charakterze tlenku stabilizującego;
– komercyjny, nanometryczny proszek Al2O3 ¿rmy Taimei
Chemicals Co. Ltd. o symbolu TM-DAR, w którym czysty Al2O3 stanowiá > 99,99 %.
Al2O3 w iloĞci 0,2 % mas. wprowadzono jako dodatek do
proszku dwutlenku cyrkonu celem mody¿kacji jego zachowania podczas prasowania i spiekania, dającego w rezultacie moĪliwoĞci uzyskania tworzywa o polepszonych wáaĞciwoĞciach [8].
Preparatyka proszku z dodatkiem Al2O3 (TZ-3Y-A) obejmowaáa sporządzenie zawiesiny w proporcji 100 g 3Y-TZ,
0,2 g Al2O3 i 200 ml wody destylowanej z dodatkiem kwasu
azotowego (pH # 2), aby stworzyü warunki peptyzacji. HomogenizacjĊ prowadzono przez 3 godziny w máynie grawitacyjnym z uĪyciem mielników z materiaáu 3Y-TZP, o Ğrednicy
5 mm, w komorze o Ğrednicy 100 mm. Po ujednorodnianiu
speptyzowaną zawiesinĊ Īelowano zmieniając pH na 7 za
pomocą dodatku roztworu amoniaku, a nastĊpnie suszono
przez 12 godzin w temperaturze 105ºC. Zbrylony proszek
przecierano przez sito o boku oczka 100 m, celem redukcji rozmiaru aglomeratów.
–

2.2. Przygotowanie biskwitów
Próbki biskwitów przeznaczone do badaĔ przygotowane
zostaáy z czystego proszku TZ-3Y oraz z proszku z dodat-

Rys. 1. Krzywe dylatometryczne spiekania proszków TZ-3Y i TZ
-3Y-A.
Fig. 1. Dilatometric curves for sintering TZ-3Y and TZ-3Y-A powders.

2.3. Techniki i procedury badawcze
Próbki w postaci proszków, surowych wyprasek, biskwitów i spieków poddano badaniom mającym na celu charakterystykĊ zmian zachodzących w materiale w wyniku obróbki cieplnej. Wybrane badania wykonano takĪe dla materiaáów komercyjnych Lava (3M ESPE), Cercon (DeguDent)
i ICE Zirconia (Zirkonzahn). Przeprowadzone badania to:
– rozwiniĊcie powierzchni proszków oznaczone metodą
adsorpcji azotu - izoterma BET, urządzenie Nova 1200e,
Quantachrome Inc.,
– rozkáad wielkoĞci cząstek proszku oznaczony metodą
dyfrakcji laserowej – aparat Mastersizer 2000, Malvern
Instruments,
– zagĊszczenie wyprasek i biskwitów okreĞlone na podstawie gĊstoĞci geometrycznej,
– rozkáad wielkoĞci porów oznaczony metodą porozymetrii rtĊciowej – porozymetr PoreMaster 60, Quantachrome Inc.,
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–

–
–
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wytrzymaáoĞü na zginanie oznaczona metodą dwuosiowego zginania – szybkoĞü obciąĪania 1 mm/min, maszyna wytrzymaáoĞciowa Z2.5 Zwick/Roell,
mikrotwardoĞü – siáa obciąĪająca 4,903 N, czas 10 s,
Microhardness Tester FM-700, Futur-Tech,
odpornoĞü na kruche pĊkanie – nakáuwanie wgáĊbnikiem
Vickersa, siáa obciąĪająca 4,903 N, czas 10 s, model
pĊkania Palmqvista [9], Microhardness Tester FM-700,
Futur-Tech,
zagĊszczenie spieków – metoda hydrostatyczna.

3. Wyniki badaĔ
3.1. Charakterystyka proszków, wyprasek
i biskwitów
Zastosowane w eksperymencie proszki scharakteryzowano pod wzglĊdem rozwiniĊcia powierzchni i rozmiaru cząstek. Z pomiaru przeprowadzonego metodą BET, uzyskano
wartoĞci powierzchni wáaĞciwej proszków wynoszące 15,0 ±
0,1 m2/g i 14,7 ± 0,5 m2/g dla proszków odpowiednio TZ-3Y
i TZ-3Y-A, które są porównywalne w granicach báĊdu pomiaru. Wynik ten wskazuje, Īe w trakcie preparatyki proszku TZ
-3Y-A nie zaszáy Īadne procesy, które mogáyby ograniczaü
adsorpcjĊ azotu na powierzchni cząstek proszków i wskazywaü na wytworzenie rozwiniĊtych kontaktów pomiĊdzy
cząstkami proszków TZ-3Y i Al2O3 TM-DAR.
Rys. 2 przedstawia rozkáad wielkoĞci cząstek w badanych
proszkach, zdyspergowanych w wodzie destylowanej za pomocą generatora fali ultradĨwiekowej o mocy 100 W. Stan
pokazany na Rys. 2 odpowiada zatem stanowi cząstek pierwotnych w proszkach, z których wykonano próbki biskwitów.
RóĪni siĊ on od stanu proszku w chwili formowania wyjĞciowej mikrostruktury wyprasek, stanowiących bazĊ do wytworzenia biskwitów. Formowane proszki TZ-3Y i TZ-3Y-A skáadaáy siĊ z cząstek, którymi byáy aglomeraty. W przypadku TZ
-3Y byáy to granule wytworzone w warunkach produkcyjnych
¿rmy Tosoh, natomiast w przypadku proszku TZ-3Y-A – aglomeratowe cząstki powstaáe w wyniku suszenia jednorodnej
zawiesiny proszków TZ-3Y i Al2O3 TM-DAR, i jej przesiania
przez sito o boku oczka 100 m.
Rozkáad wielkoĞci cząstek w proszku TZ-3Y pokazaá charakterystykĊ trzymodalną i mieĞciá siĊ w przedziale 0,03579,4 m. Niewielka populacja cząstek o modzie ~15 m
moĪe wskazywaü na pozostaáoĞü nie zniszczonych, najmniejszych granul proszku, które ze wzglĊdu na swój maáy rozmiar
charakteryzują siĊ najwiĊkszą wytrzymaáoĞcią mechaniczną. Dwie pozostaáe populacje cząstek są wynikiem zniszczenia granul przez ultradĨwieki oraz oddziaáywania dyspersyjne i elektrostatyczne wystĊpujące w zawiesinie wodnej. Populacja wiĊkszoĞciowa ma modĊ wynoszącą 1,73 m, zaĞ
mniejszoĞciowa 0,15 m. Prawdopodobnie populacja mniejszoĞciowa odpowiada rzeczywistym cząstkom pierwotnym
w proszku TZ-3Y, tym bardziej, Īe jej moda jest bliska Ğrednicy zastĊpczej cząstki wyliczonej z wartoĞci powierzchni
wáaĞciwej, a wynoszącej ~0,07 m.
Proszek Al2O3 TM-DAR charakteryzowaá siĊ bardzo wąskim rozkáadem wielkoĞci cząstek (Rys. 2) i nanometrycznym ich rozmiarem mieszczącym siĊ w przedziale 46-316 nm
z wielkoĞcią modalną 125 nm.
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Proszek TZ-3Y-A, zawierający oprócz cząstek ZrO2 równieĪ 0,2 % mas. cząstek Al2O3 TM-DAR, pokazaá jednomodalny, bardzo wąski rozkáad wielkoĞci cząstek, z wyraĨnym
przesuniĊciem w stronĊ wiĊkszych rozmiarów w porównaniu
z wiĊkszoĞciową populacją cząstek w proszku TZ-3Y. W przypadku tego proszku wielkoĞü cząstek zawieraáa siĊ w przedziale 0,316-6,607 m z modą wynoszącą 2,05 m. ZwiĊkszenie mody o ok. 18 % i zmniejszenie szerokoĞci rozkáadu
naleĪy wiązaü z dodatkiem Al2O3, co wymusiáo dodatkową
obróbkĊ granulatu TZ-3Y w warunkach dezintegracji mechanicznej w Ğrodowisku najpierw wymuszającym silną peptyzacjĊ i, tuĪ przed rozpoczĊciem suszenia, koagulacjĊ. W tych
warunkach pierwotne granule proszku ulegáy caákowitemu
zniszczeniu, natomiast aglomeraty mieszaniny proszków TZ
-3Y i Al2O3 TM-DAR w stanie wysuszonym osiągnĊáy prawdopodobnie nieco niĪszą wytrzymaáoĞü niĪ wyjĞciowe granule
TZ-3Y, o czym Ğwiadczy brak populacji duĪych cząstek, zbliĪonych rozmiarem do 100 m, w rozkáadzie proszku TZ-3Y-A
pokazanym na Rys. 2.

Rys. 2. Rozkáad wielkoĞci cząstek proszków TZ-3Y , Al2O3 i TZ-3Y-A.
Fig. 2. Particle size distribution of the TZ-3Y, Al2O3 and TZ-3Y-A
powders.

Sugestia dotycząca niĪszej wytrzymaáoĞci mechanicznej aglomeratów wystĊpujących w proszku TZ-3Y-A w porównaniu z oryginalnym proszkiem TZ-3Y znalazáa potwierdzenie w wynikach pomiaru gĊstoĞci surowych wyprasek
(Rys. 3). Prawdopodobnie z tego powodu wypraski z proszku
TZ-3Y-A uzyskaáy wiĊksze zagĊszczenie w porównaniu
z wypraskami TZ-3Y. GĊstoĞci wzglĊdne wyprasek wyniosáy 51,4 ± 0,3 % i 48,3 ± 0,2 % odpowiednio dla proszków
TZ-3Y-A i TZ-3Y. Stan wiĊkszego zagĊszczenia wyprasek
z proszku TZ-3Y-A utrzymaá siĊ po zastosowaniu wstĊpnej obróbki cieplnej w 500°C, gdzie zaobserwowano skurcz
i zmniejszenie gĊstoĞci, gáównie jako wynik usuwania zaadsorbowanej wody i dodatków technologicznych uáatwiających granulowanie i prasowanie. Dalsze zwiĊkszanie temperatury obróbki cieplnej badanych biskwitów spowodowaáo
nieznaczny wzrost zagĊszczenia. Obserwacje te są zgodne
z wynikami badaĔ dylatometrycznych pokazanych na Rys. 1.
NajwiĊkszą gĊstoĞü wzglĊdną wynoszącą 47,9 % uzyskaá
biskwit 3Y-TZP spiekany w 900°C.
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Rys. 3. Wpáyw temperatury obróbki cieplnej na zagĊszczenie materiaáów 3Y-TZP i 3Y-TZP-A.
Fig. 3. InÀuence of heating temperature on consolidation of the
3Y-TZP and 3Y-TZP-A materials.

Rys. 4. Krzywe sumacyjne rozkáadu wielkoĞci porów w próbkach
materiaáu 3Y-TZP: surowej (25) i wstĊpnie spiekanych (500, 700
i 900ÛC).
Fig. 4. Pore size distributions of the as-received 3Y-TZP compact
(25) and the compacts pre-sintered at 500, 700 and 900°C.

Rys. 5. Krzywe sumacyjne rozkáadu wielkoĞci porów w próbkach
materiaáu 3Y-TZP-A: surowej (25) i wstĊpnie spiekanych (500, 700
i 900ÛC).
Fig. 5. Pore size distributions of the as-received 3Y-TZP-A compact
(25) and the compacts pre-sintered at 500, 700 and 900°C.

Wyniki pomiarów porozymetrii rtĊciowej, przeprowadzonych w przypadku surowych wyprasek i biskwitów, ujawniáy
jednomodalny rozkáad wielkoĞci porów niezaleĪnie od uĪytego materiaáu (Rys. 4 i 5). Analizując te rozkáady (Rys. 4),
w przypadku materiaáu 3Y-TZP stwierdzono wzrost wielkoĞci
porów od wartoĞci 0,04 m dla surowych wyprasek do wartoĞci 0,07 m dla biskwitów spiekanych wstĊpnie w 900°C.
W przypadku tworzywa z dodatkiem Al2O3 (Rys. 5) wielkoĞü
porów wzrastaáa od wartoĞci 0,05 m dla surowych wyprasek do wartoĞci 0,07 m dla biskwitów spiekanych w 700°C.
Wyjątek stanowiá biskwit spiekany wstĊpnie w 900°C, gdzie
wielkoĞü porów zmalaáa do 0,05 m, Ğwiadcząc o istotnym
wpáywie dodatku Al2O3 i związanej z jego wprowadzeniem
obróbki wstĊpnej na spiekalnoĞü proszku TZ-3Y.
Porównując rozkáad wielkoĞci porów w biskwitach otrzymanych w temperaturze 900°C z materiaáami komercyjnymi
(Rys. 6) stwierdzono, Īe wielkoĞü porów otrzymanych tworzyw 3Y-TZP i 3Y-TZP-A ksztaátuje siĊ na poziomie odpowiadającym materiaáowi Cercon i jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z materiaáami Lava i ICE Zirconia, które
pokazaáy wartoĞü mody rozmiaru porów wynosząca 0,2 m.

Rys. 6. Porównanie krzywych sumacyjnych rozkáadu wielkoĞci porów dla biskwitów 3Y-TZP-900, 3Y-TZP-A-900 i materiaáów komercyjnych.
Fig. 6. Comparison of pore size distributions of the samples originated from the 3Y-TZP and 3Y-TZP-A materials both manufactured at
900ºC, and commercial materials Cercon and Lava.

Parametrami, które maja istotne znaczenie przy obróbce
mechanicznej tworzyw 3Y-TZP w stanie wstĊpnie spieczonym są wytrzymaáoĞü, twardoĞü i odpornoĞü na kruche pĊkanie. Obróbka cieplna powoduje wzrost wytrzymaáoĞci na
zginanie badanych materiaáów, co przedstawiono na Rys. 7,
jako skutek postĊpującego procesu zagĊszczania i towarzyszących temu zmian mikrostrukturalnych. W przypadku obu
badanych tworzyw nastąpiá wzrost wytrzymaáoĞci w miarĊ
podnoszenia temperatury wstĊpnego spiekania. W przypadku biskwitów spiekanych w temperaturze 900ºC otrzymano
wartoĞü wytrzymaáoĞci 36,5 ± 0,9 MPa i 38 ± 0,8 MPa odpowiednio dla materiaáu 3Y-TZP-A i 3Y-TZP. WiĊksze wartoĞci wytrzymaáoĞci biskwitów 3Y-TZP bez dodatku Al2O3 naleĪy generalnie wiązaü z mniejszymi rozmiarami porów obserwowanymi w ich mikrostrukturze (Rys. 4 i 5).
Analogiczna sytuacja wystĊpuje w przypadku mikrotwardoĞci i odpornoĞci na kruche pĊkanie, co przedstawiono na
Rys. 8 i 9. Im wyĪsza temperatura obróbki biskwitów tym wyĪsza mikrotwardoĞü i parametr KIc. NajwiĊkszą wartoĞü mikro-
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Rys. 7. Wpáyw obróbki cieplnej na wytrzymaáoĞü na zginanie badanych biskwitów.
Fig. 7. InÀuence of heat treatment on bending strength of the studied bisque materials.

twardoĞci wynoszącą 525 ± 5 MPa i 494 ± 6 MPa zarejestrowano odpowiednio dla próbek 3Y-TZP-900 i 3Y-TZP-A-900.
Komercyjny materiaá Zirkonzahn wykazaá niĪszą wartoĞü mikrotwardoĞci, wynoszącą 490 ± 5 MPa. Wynik ten koreluje
z wielkoĞcią porów pokazaną na Rys. 6. NiĪsza twardoĞü materiaáu Zirkonzahn wynika z jego wiĊkszej porowatoĞci. Analogicznie, mniejszy rozmiar porów skutkuje wiĊkszą twardoĞcią biskwitów spiekanych wstĊpnie w 900°C. Wraz z podnoszeniem temperatury wstĊpnego spiekania biskwitów, obserwujemy wzrost odpornoĞci na kruche pĊkanie. NajwiĊksze
wartoĞci KIc otrzymano w przypadku biskwitów 3Y-TZP-900
i 3Y-TZP-A-900, które wyniosáy odpowiednio 0,31 ± 0,02 i
0,28 ± 0,02 MPa·m0,5. W przypadku komercyjnego materiaáu ICE Zirconia parametr KIc miaá znacznie wiĊkszą wartoĞü
wynoszącą 0,50 ± 0,03 MPa·m0,5.

3.2. Charakterystyka spieczonych tworzyw
CharakterystykĊ spieczonych tworzyw ograniczono do
badania nad wpáywem dodatku Al2O3 i wstĊpnej obróbki biskwitowej na ¿nalne zagĊszczenie spieków. Badania mikrostrukturalne i ocenĊ wáaĞciwoĞci mechanicznych pominiĊto,
jako wykraczające poza gáówny cel pracy, którym byáa optymalizacja wáaĞciwoĞci biskwitów w odniesieniu do ich zachowania siĊ w trakcie obróbki mechanicznej.
Wyniki pomiarów gĊstoĞci pokazane na Rys. 10 i 11
wskazują, Īe dodatek Al2O3 i związana z tym dodatkowa obróbka proszku TZ-3Y wpáynĊáy na obniĪenie spiekalnoĞci wyprasek surowych i biskwitów w zakresie temperatur spiekania
1400-1550°C z jednym wyjątkiem. W temperaturze 1400°C
biskwity 3Y-TZP-A otrzymane w 500, 700 i 900°C pokazaáy
wiĊksze zagĊszczenie niĪ analogiczne biskwity 3Y-TZP. Przy
czym, najwiĊksza gĊstoĞü uzyskana w przypadku biskwitu
3Y-TZP-A z temperatury 500°C (99,78 ± 0,55 %) byáa porównywalna do maksymalnej gĊstoĞci uzyskiwanej w przypadku materiaáu 3Y-TZP bez obróbki wstĊpnej spiekanego
w temperaturze o 50°C wyĪszej (99,89 ± 0,05 %) lub biskwitu 3Y-TZP-900 spiekanego o 100°C wyĪej (99,81±0,05 %).
Wyniki te pozostają w zgodzie z badaniami dylatometrycznymi (Rys. 1), które ujawniáy, Īe proszek TZ-3Y-A, z dodatkiem Al2O3, wykazuje niĪszą temperaturĊ początku i koĔ-
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Rys. 8. MikrotwardoĞü surowych wyprasek i biskwitów tworzyw
3Y-TZP i 3Y-TZP-A.
Fig. 8. Microhardness of the 3Y-TZP and 3Y-TZP-A materials as
a function of heat treatment temperature.

Rys. 9. OdpornoĞü na kruche pĊkanie surowych wyprasek i biskwitów tworzyw 3Y-TZP i 3Y-TZP-A.
Fig. 9. Fracture toughness of the 3Y-TZP and 3Y-TZP-A materials
as a function of heat treatment temperature.

ca spiekania, co Ğwiadczy o jego podwyĪszonej aktywnoĞci
przy spiekaniu uáatwiającej zagĊszczanie ukáadów biskwitowych w temperaturach nie wyĪszych niĪ 1400°C, ale ograniczającej uzyskanie maksymalnego zagĊszczenia w wyĪszych temperaturach, przy zastosowanych warunkach ogrzewania próbek.
Charakterystyczne jest to, Īe badane materiaáy pokazaáy monotoniczne zmniejszenie uzyskiwanej gĊstoĞci wraz ze
wzrostem temperatury spiekania powyĪej 1450°C w przypadku caáej serii 3Y-TZP i surowej wypraski 3Y-TZP-A-25,
a w przypadku biskwitów 3Y-TZP-A juĪ powyĪej 1400°C.
WiąĪe siĊ to ze zbyt wczesnym zamykaniem i rozdymaniem
porów przez uwiĊziony w nich gaz atmosferyczny, co jest
wynikiem niezrównowaĪenia szybkoĞci procesów odpowiedzialnych za eliminacjĊ porowatoĞci i rozrost ziaren, postĊpującego wraz ze wzrostem temperatury spiekania powyĪej
wskazanych wczeĞniej wartoĞci [11].
Z punktu widzenia wpáywu wstĊpnej obróbki cieplnej moĪna zauwaĪyü, Īe w przypadku serii 3Y-TZP-A wykorzystującej dodatek Al2O3 wytworzenie biskwitu pomagaáo w uzyskiwaniu wiĊkszego zagĊszczenia w porównaniu z surową
wypraską 3Y-TZP-A-25, w caáym zakresie uĪytych tempera-
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tur spiekania (Rys. 11). Spektakularną poprawĊ zagĊszczenia uzyskano w przypadku biskwitu otrzymanego w 500°C,
który pozwoliá na uzyskanie spieku o gĊstoĞci 99,78 ± 0,55 %
juĪ w temperaturze 1400°C. PodwyĪszenie temperatury
wytwarzania biskwitu zmniejszaáo uzyskiwane gĊstoĞci materiaáów spiekanych w tej temperaturze. W wyĪszych temperaturach spiekania nie zaobserwowano statystycznie istotnego wpáywu temperatury wytwarzania biskwitu na uzyskiwane zagĊszczenie spieków.
W przypadku serii 3Y-TZP, bez dodatku Al2O3, temperaturowa zaleĪnoĞü gĊstoĞci pokazaáa maksimum zaleĪne od
temperatury wytwarzania biskwitu (Rys. 10). Obróbka wstĊpna (biskwitowanie) pogarszaáa zagĊszczenie materiaáów
spiekanych w temperaturach poniĪej maksimum, w stopniu
wyraĨnie zaleĪnym od uĪytej temperatury, natomiast powyĪej maksimum – nieco poprawiaáa.

trami a wiĊc otrzymano po trzy biskwity tworzyw 3Y-TZP
i 3Y-TZP-A, spiekane wstĊpnie w 500, 700 i 900ºC.
ObróbkĊ mechaniczną przeprowadzono na urządzeniu kopiująco-frezującym Zirkograph przedstawionym na Rys. 13.
Przesuwając ramiĊ prowadzące po powierzchniach i krawĊdziach wzorca, sprzĊĪone ramiĊ frezujące odtwarzaáo drogĊ
prowadzenia, frezując w biskwicie zadany ksztaát. Zamocowany w stoliku wzorzec i biskwit w trakcie frezowania pokazano na Rys. 14. Urządzenie jest tak skonstruowane, Īe frezowany element jest powiĊkszony o odpowiednią wielkoĞü
kompensującą skurcz podczas spiekania.
Powodzeniem zakoĔczyáo siĊ frezowanie podbudów
protetycznych z biskwitów 3Y-TZP i 3Y-TZP-A otrzymanych
w 700 i 900ºC. Obróbka mechaniczna biskwitów spiekanych

Rys. 14. Zamocowany w stoliku urządzenia wzorzec i biskwit w trakcie frezowania.
Fig. 14. Model and biscuit during milling process.

Rys. 10. GĊstoĞü wzglĊdna spieków 3Y-TZP w funkcji temperatury.
Fig. 10. Relative density sinter 3Y-TZP as a function of temperature.

Rys. 12. Biskwity przeznaczone do frezowania.
Fig. 12. Bisque materials prepared to a milling process.

Rys. 11. GĊstoĞü wzglĊdna spieków 3Y-TZP-A w funkcji temperatury.
Fig. 11. Relative density sinter 3Y-TZP-A as a function of temperature.

3.3. Badania aplikacyjne i ich wyniki
Badania aplikacyjne polegaáy na wytworzeniu biskwitów
o wymaganych do obróbki mechanicznej wymiarach uzaleĪnionych od urządzenia frezującego. Przygotowane biskwity
przedstawiono na Rys. 12. Ksztaátki formowano i wstĊpnie spiekano zgodnie z opracowanymi wczeĞniej parame-

Rys. 13. Kopiarko-frezarka Zirkograph ¿rmy Zirkonzahn [10].
Fig. 13. A tracing machine Zirkograph mady by Zirkonzahn [10].
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wstĊpnie w 500ºC byáa niemoĪliwa z powodu zbyt niskiej wytrzymaáoĞci mechanicznej. Nie moĪna byáo uzyskaü tak precyzyjnych cienkoĞciennych elementów bez ich zniszczenia.
Dodatek Al2O3 do tworzyw 3Y-TZP nie spowodowaá istotnych
zmian w zachowaniu siĊ biskwitów podczas obróbki mechanicznej. Porównując obróbkĊ mechaniczną przygotowanych
biskwitów z obróbką mechaniczną materiaáu komercyjnego
ICE Zirconia stwierdzono, Īe odpornoĞü na kruche pĊkanie ma znaczący wpáyw na frezowanie precyzyjnych, cien-

koĞciennych elementów. WiĊkszy parametr KIc w przypadku materiaáu ICE Zirconia skutkuje jego bardziej niezawodnym zachowaniem siĊ podczas obróbki.
Na Rys. 15a pokazano przykáadowy element z biskwitu
3Y-TZP-900 odpowiednio wiĊkszy od wzorca, wyfrezowany z uwzglĊdnieniem skurczu spiekania, natomiast na Rys.
15b ten sam element po spiekaniu w temperaturze 1450°C
przez 2h, który stanowi juĪ podbudowĊ protetyczną w skali
1:1. Spieczone podbudowy przymierzano na gipsowy model roboczy i stwierdzono prawidáowe dopasowanie i stabilne poáoĪenie na ¿larze zĊba. Przykáad spieczonej podbudowy z biskwitu 3Y-TZP-900 zaáoĪonej na model ¿laru zĊba
pokazuje Rys. 16.

4. Podsumowanie

a)

b)
Rys. 15. Wzorzec wykonany z Īywicy (lewa strona rysunku) i wyfrezowany element z biskwitu 3Y-TZP-900 (prawa strona): a) przed
spiekaniem, b) po spiekaniu w 1450°C.
Fig. 15. Size difference between A resin model (left side) and a milled
item from the 3Y-TZP-900 bisque (right side): a) before sintering,
b) after sintering at 1450°C.

W pracy wykazano, Īe wstĊpne spiekanie wyprasek
z komercyjnego proszku TZ-3Y Tosoh, nie mody¿kowanego i mody¿kowanego dodatkiem Al2O3, prowadzi do uzyskania biskwitów przydatnych do wytwarzania peánoceramicznych uzupeánieĔ protetycznych.
Uzyskane biskwity charakteryzowaáy siĊ wielkoĞcią porów zbliĪoną do materiaáu komercyjnego Cercon, natomiast
mniejszą od wielkoĞci porów w materiaáach Lava i Zirkonzahn.
Dodatek Al2O3 uáatwiá zagĊszczanie biskwitów 3Y-TZP,
a szczególnie korzystny okazaá siĊ w temperaturze spiekania 1400oC, w której uzyskano materiaá o gĊstoĞci 99,8 %
w przypadku biskwitu spiekanego wstĊpnie w 500°C. Jednak powyĪej 1400°C wiĊksze gĊstoĞci otrzymano dla tworzyw bez dodatku Al2O3. W przypadku tych tworzyw obróbka na biskwit wyraĨnie podwyĪszaáa temperaturĊ potrzebną
do uzyskania maksymalnego zagĊszczenia.
Wzrost wytrzymaáoĞci i twardoĞci biskwitów wpáywa znacząco na obróbkĊ mechaniczną. àatwiej obrabialne są biskwity wypalane w temperaturze 500°C, jednak związana
z tym niska wytrzymaáoĞü uniemoĪliwia frezowanie precyzyjnych elementów. Najlepsze warunki obróbki mechanicznej, w odniesieniu do wytwarzania peánoceramicznych uzupeánieĔ protetycznych, wystąpiáy w przypadku biskwitów wytwarzanych w temperaturach 700 i 900ºC.
Dodatek Al2O3 do tworzyw 3Y-TZP nie spowodowaá zauwaĪalnych zmian w zachowaniu siĊ biskwitów w warunkach
obróbki mechanicznej. NajwiĊksze podobieĔstwo do materiaáu komercyjnego Zirkonzahn podczas frezowania wykazaáy biskwity 3Y-TZP spiekane wstĊpnie w 900ºC.
Z punktu widzenia obróbki mechanicznej, optymalizacji
wymagają wáaĞciwoĞci mechaniczne otrzymanych biskwitów.
Jednym ze sposobów proponowanych w literaturze [12] jest
zastosowanie mieszanin cząstek nano-mikro zwiĊkszających
wytrzymaáoĞü poprzez zwiĊkszenie liczby kontaktów cząstka-cząstka przenoszących obciąĪenie mechaniczne. Dalsze
prace powinny byü ukierunkowane na osiągniĊcie tego celu.

PodziĊkowanie

Rys. 16. Spieczona podbudowa korony protetycznej z biskwitu
3Y-TZP-900 zaáoĪona na model ¿laru zĊba.
Fig. 16. A sintered dental crown framework made from the
3Y-TZP-900 bisque put on a tooth model.
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Praca wykonana w ramach dziaáalnoĞci statutowej w AGH
w roku 2011 zgodnie z umową nr 11.11.160.364.
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