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Streszczenie
WaĪnym problemem w stomatologii estetycznej jest wytworzenie materiaáów o zbliĪonym do naturalnego zĊba wyglądzie i odpowiednio wysokiej wytrzymaáoĞci mechanicznej. Materiaáy takie wykorzystuje siĊ do rekonstrukcji koron zĊbowych zarówno w formie pojedynczych jednostek, jak i ukáadów záoĪonych (mosty protetyczne). Aktualnie do tego typu rekonstrukcji stosuje siĊ w warunkach klinicznych
szkáo-ceramikĊ z ukáadu podstawowego Li2O-SiO2 (IPS e. max CAD), w przypadku której podstawową fazĊ krystaliczną, w iloĞci do 70%
, stanowi dwukrzemian litu Li2Si2O5. Materiaá rekonstrukcyjny IPS e. max CAD ma barwĊ naturalnych zĊbów, jest przeĞwiecalny i charakteryzuje siĊ wytrzymaáoĞcią na zginanie 360-400 MPa. Celem badaĔ byáo wytworzenie przeĞwiecalnej szkáo-ceramiki opartej równieĪ na
krystalizacji dwukrzemianu litu, ale charakteryzującej siĊ podwyĪszoną wytrzymaáoĞcią mechaniczną w stosunku do komercyjnie dostĊpnych materiaáów; takie tworzywa o wysokich parametrach mechanicznych są bardzo przydatne do wytwarzania staáych protez w formie
mostów záoĪonych z dwóch i wiĊcej jednostek. Badania ukierunkowano na mody¿kacjĊ skáadu chemicznego szkáa wyjĞciowego w taki sposób, aby otrzymane tworzywo szkáo-krystaliczne zawieraáo podobnie jak IPS e. max CAD dwukrzemian litu jako podstawową fazĊ krystaliczną, przy jednoczesnej poprawie wáaĞciwoĞci mechanicznych, termicznych i chemicznych pozostaáej w tworzywie fazy szklistej. W tym
celu do szkieá podstawowych wprowadzono wiĊcej, w stosunku do IPS e. max CAD, takich skáadników jak CaO, Al2O3 i ZrO2. W przypadku tworzyw szkáo-krystalicznych wzbogaconych w CaO lub Al2O3 nie zaobserwowano istotnych zmian wáasnoĞci w porównaniu z IPS e.
max CAD; natomiast wyraĨną poprawĊ parametrów wytrzymaáoĞciowych uzyskano w przypadku tworzyw wzbogaconych w ZrO2 (wytrzymaáoĞü na zginanie okoáo 470 MPa). Ponadto tworzywo wzbogacone w ZrO2 charakteryzowaáo siĊ bardzo dobra mikrostrukturą i wymaganą dla tego typu zastosowaĔ przeĞwiecalnoĞcią.
Sáowa kluczowe: tworzywo szkáo-krystaliczne, kierowana krystalizacja szkáa, dwukrzemian litu, IPS e. max. CAD

GLASS-CERAMIC MATERIALS FOR STOMATOLOGICAL APPLICATIONS
An important issue in the dentistry is to produce materials both similar to natural tooth appearance and having high mechanical
properties. Presently commercially available materials are used for reconstruction of tooth crowns, both as individual units and complex
systems (bridges restorations). For this type of reconstruction the material of glass-ceramic system Li2O-SiO2 base is used, where Li2Si2O5
(lithium disilicate) in an amount of up to 70% is the primary crystalline phase. IPS e. max CAD is currently in use as the material for such
reconstructions. It has the color of natural teeth: it is translucent and its bending strength is 360-400 MPa. The aim of our research is to
produce translucent glass-ceramic also based on the crystallization of Li2Si2O5 but with improved mechanical strength when compared to
commercially available materials. Such materials with high mechanical properties are very useful for the preparation of permanent implants
in the form of bridges consisting of two and more units. Our research was directed to modify the chemical composition of patent glass
in such a way that the new material would also contain Li2Si2O5 (lithium disilicate) as the primary crystalline phase, but in the same time
improving the mechanical, thermal and chemical properties of the remaining glassy phase in the material. For this purpose, the dopes
such as CaO, Al2O3 and ZrO2 were introduced to the chemical composition in amounts bigger than for IPS e. max CAD. In the case of
glass-crystalline materials enriched in CaO or Al2O3 there was no signi¿cant change of properties compared with IPS e. max CAD, while
a marked improvement in the strength parameters was obtained for ZrO2-rich materials (Àexural strength about 470 MPa). In addition, the
material enriched in ZrO2 was characterized with a very good microstructure and translucency required for this type of application.
Keywords: Glass-ceramics, Controlled crystallization of glass, Lithium disilicate, IPS e. max. CAD

1. WstĊp
WaĪnym problemem w stomatologii estetycznej jest wytworzenie materiaáów o zbliĪonym do naturalnego zĊba wyglądzie i odpowiednio wysokiej wytrzymaáoĞci mechanicznej. Materiaáy takie wykorzystuje siĊ do rekonstrukcji koron
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zĊbowych zarówno w formie pojedynczych jednostek, jak
i ukáadów záoĪonych (mosty protetyczne) [1-4]. Aktualnie do
tego typu rekonstrukcji stosuje siĊ w warunkach klinicznych
szkáo-ceramikĊ z ukáadu podstawowego Li2O-SiO2 (IPS e.
max CAD, Ivoclar Vivadent), w przypadku której podstawową fazĊ krystaliczną w iloĞci do 70% stanowi dwukrzemian
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litu Li2Si2O5. Materiaá rekonstrukcyjny IPS e. max CAD ma
barwĊ naturalnych zĊbów, jest przeĞwiecalny i charakteryzuje siĊ wytrzymaáoĞcią na zginanie okoáo 350 MPa.
Celem prezentowanych badaĔ byáo wytworzenie przeĞwiecalnej szkáo-ceramiki opartej na krystalizacji dwukrzemianu litu, ale charakteryzującej siĊ podwyĪszoną wytrzymaáoĞcią mechaniczną w stosunku do komercyjnie dostĊpnych materiaáów; takie tworzywa o wysokich parametrach
mechanicznych są bardzo przydatne do wytwarzania staáych protez w formie mostów záoĪonych z dwóch i wiĊcej
jednostek. Badania ukierunkowano na mody¿kacjĊ skáadu
chemicznego szkáa wyjĞciowego w taki sposób, aby otrzymane tworzywo szkáo-krystaliczne zawieraáo, podobnie jak
IPS e. max CAD, dwukrzemian litu jako podstawową fazĊ
krystaliczną, przy jednoczesnej poprawie wáaĞciwoĞci mechanicznych, termicznych i chemicznych pozostaáej w tworzywie fazy szklistej. W tym celu do szkieá podstawowych
wprowadzono wiĊcej w stosunku do IPS e. max CAD takich
skáadników jak CaO, Al2O3 i ZrO2 mając na uwadze fakt, Īe
wszystkie one pozytywnie wpáywają na wáaĞciwoĞci uĪytkowe szkieá; CaO podwyĪsza wytrzymaáoĞü na dziaáanie siá
rozrywających, Al2O3 powoduje wzrost moduáu elastycznoĞci, a ZrO2 wpáywa korzystnie na wáaĞciwoĞci mechaniczne,
termiczne i chemiczne [5].

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Szkáa podstawowe i sposób ich
otrzymywania
Jako szkáa podstawowe do badaĔ wytypowano szkáa
o skáadach chemicznych, podanych w Tabeli 1. Dla porównania w Tabeli 1 przedstawiono równieĪ przykáadowy skáad
chemiczny szkáa IPS e. max CAD w oparciu o literaturĊ patentową [6].
Tabela 1. ZaáoĪone skáady chemiczne szkieá podstawowych i szkáa
kontrolnego (IPS e. max CAD)
Table 1. Chemical composition of studied glasses and control glass
(IPS e. max CAD)

Skáadnik

IIIa(Ca)
[% wag.]

IIa(Al)
[% wag.]

IIIb(Zr)
[% wag.]

IPS e. max CAD
[% wag.]

SiO2

67,5-70

67,5-71,0

67,5-71,0

64,0-75,0

Li2O

10,0-15,0

10,0-15,0

10,0-15,0

13,0-17,0

Al2O3

3,0-4,0

5,5-9,0

0,0-3,0

0,5-5,0

K2O

2,0-3,5

2,0-3,5

1,0-3,5

2,0-5,0

ZrO2

2,0-3,5

2,0-3,0

4,5-6,0

0,0-4,0

P2O5

3,0-3,5

3,0-3,5

3,0-3,5

2,0-5,0

CeO

1,5-2,0

1,5-2,0

1,5-2,0

1,5-2,0

V2O5

0,05-0,1

0,05-0,1

0,05-0,1

0,05-0,1

CaO

3,5-6,0

0,0-3,0

0,0-3,0

0,0-1,5

Jako materiaáy wyjĞciowe do topienia szkieá uĪyto związków o czystoĞci chemicznej; poszczególne skáadowe tlenki szkáa podstawowego wprowadzano poprzez nastĊpujące surowce:
SiO2 m SiO2,
Li2O m Li2CO3 (wsp. lotnoĞci 1,05),

Al2O3 m Al(OH)3; Al(PO3)3,
K2O m K2CO3 (wsp. lotnoĞci 1,12),
ZrO2 m ZrO2,
P2O5 m Al(PO3)3 (wsp. lotnoĞci 1,05),
CeO2 m CeO2,
V2O5 m V2O5,
CaO m CaCO3.
Zestaw surowcowy przygotowano na 100 g szkáa, odwaĪając poszczególne surowce z dokáadnoĞcią ±0,01g, a nastĊpnie mieszając je rĊcznie w moĨdzierzu porcelanowym.
Wytop prowadzono w piecu elektrycznym w tyglu platynowym o pojemnoĞci 150 ml; program topienia byá nastĊpujący:
ogrzewanie do 800°C – 1,5 godz.; przetrzymywanie w temperaturze 800°C – 0,5 godz.; ogrzewanie od 800°C do 1500°C
przez 8 godz.; przetrzymywanie w 1500°C przez 3 godz. Po
wytopieniu szkáo odlewano do pojemnika z wodą, a nastĊpnie otrzymaną frytĊ przetapiano w tyglu platynowym w temperaturze 1500°C przez 3 godziny. Szkáo po drugim cyklu
topienia wylewano na páytĊ metalową, a nastĊpnie odprĊĪano w temperaturze 500°C. Z tak otrzymanego szkáa przygotowywano próbki do poszczególnych badaĔ.

2.2. Badania termiczne – okreĞlenie warunków
obróbki termiczne i przeprowadzenie
kierowanej krystalizacji
Badania termiczne DTA przeprowadzono przy pomocy
urządzenia Thermal Analyzer DTA 7 Perkin Elmer (zakres
temperaturowy 100-1000°C, próbka proszkowa, szybkoĞü
grzania 10°C/min), w celu okreĞlenia temperatur charakterystycznych otrzymanych szkieá, a w szczególnoĞci temperatury transformacji (Tg) oraz temperatur krystalizacji (Tc1, Tc2
i Tc3). Wyniki podano na Rys. 1 oraz w Tabeli 2.
W oparciu o wyniki badaĔ termicznych próbek proszkowych trudno jest jednoznacznie ustaliü warunki obróbki termicznej szkieá litych, dla których prowadzono dalsze badania, poniewaĪ ich zachowanie w trakcie ogrzewania moĪe

Rys. 1. Krzywe DTA otrzymanych szkieá.
Fig. 1. DTA curves of obtained glasses.
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Tabela 2. Charakterystyczne temperatury otrzymanych szkieá.
Table. 2. Characteristic temperatures of glasses.

Materiaá

IIIa(Ca)
[°C]

IIa(Al)
[°C]

IIIb(Zr)
[°C]

Tg

480

580

494

Tc1

650

680

690

Tc2

800

820

820

Tc3

–

890

890

byü nieco inne. Zawsze jednak wyniki badaĔ DTA są pomocne przy okreĞleniu parametrów nukleacji i krystalizacji. TemperaturĊ nukleacji ustala siĊ z reguáy nieco powyĪej temperatury Tg, natomiast temperatury krystalizacji odpowiadają
zazwyczaj zakresowi, w którym poáoĪone są efekty egzotermiczne. W przypadku badanych szkieá temperatury Tg są
w pobliĪu 500°C dla szkieá IIIa(Ca) i IIIb(Zr) oraz okoáo 580°C
dla szkáa IIa(Al). Na krzywych DTA otrzymanych szkieá widoczne są co najmniej dwa efekty egzotermiczne, związane z krystalizacją – w temperaturach 650-690°C, w zakresie
800-820°C oraz w temperaturze okoáo 890°C (szkáa IIa(Al)
i IIIb(Zr). Z punku widzenia wykorzystania szkieá litowo-krzemianowych w stomatologii estetycznej istotne są efekty termiczne związane z krystalizacją metakrzemianu litu Li2SiO3
(temperatury okoáo 650°C) oraz dwukrzemianu litu Li2Si2O5
(okoáo 820°C). Obydwa te efekty wystąpiáy w trakcie ogrzewania otrzymanych szkieá, przy czym temperatury pierwszego efektu byáy o 30-60°C wyĪsze niĪ w przypadku szkáa komercyjnego (620°C). Przy ustaleniu parametrów obróbki termicznej otrzymanych szkieá podstawowych wziĊto równieĪ
pod uwagĊ, poza wynikami badaĔ DTA, wygląd próbek po
wstĊpnej obróbce termicznej w róĪnych temperaturach i czasach wygrzewania, jak i stosowane w warunkach przemysáowych parametry krystalizacji szkáa komercyjnego IPS e.
max CAD. Ostatecznie przyjĊto, podany w Tabeli 3, ujednolicony program krystalizacji otrzymanych szkieá IIIa, IIa i IIIb.
Tabela 3. Parametry nukleacji i krystalizacji badanych szkieá.
Table 3. Nucleation and crystallization temperatures of studied
glasses.

Proces

Temperatura obróbki
[°C]

Czas obróbki
[min.]

Nukleacja

550

30

1. stopieĔ krystalizacji

620

30

2. stopieĔ krystalizacji

820

10

Materiaáy po 1. stopniu krystalizacji byáy nie przeĞwiĊcające, o lekko ¿oletowym odcieniu, a po 2. stopniu krystalizacji miaáy kolor jasno-Īóáty i byáy przeĞwiecające, przypominając naturalne korony zĊbowe (Rys. 2); wygląd ich byá
zbliĪony do materiaáu komercyjnego.

2.3. OkreĞlenie skáadu fazowego i mikrostruktury
otrzymanych materiaáów szkáokrystalicznych
Skáad fazowy materiaáów szkáo-krystalicznych przeznaczonych do odbudowy koron zĊbowych jest bardzo waĪny ze wzglĊdu na aktualnie stosowany proces produkcyjny
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a)

b)

c)
Rys. 2. Wygląd próbek otrzymanych szkieá po 2. stopniu krystalizacji: a) IIIa(Ca), b) IIa(Al), c) IIIb(Zr).
Fig. 2. Samples after heating up to 2nd crystallization step: a) IIIa(Ca), b) IIa(Al), c) IIIb(Zr).

(CAD/CAM) oraz wymagania stawiane produktom. Warunkiem koniecznym dla tego procesu jest dwustopniowa krystalizacja materiaáu. Po 1. etapie obróbki termicznej materiaá powinien zawieraü, jako fazĊ krystaliczną, metakrzemian litu Li2SiO3, charakteryzujący siĊ niskimi parametrami mechanicznymi, bowiem w tej formie materiaá jest mechanicznie obrabiany celem nadania mu odpowiedniego dla
protetyki stomatologicznej ksztaátu. Natomiast 2. etap obróbki termicznej powinien doprowadziü do transformacji metakrzemianu litu w dwukrzemian litu Li2Si2O5, z czym związany jest znaczny wzrost parametrów mechanicznych tworzywa przy jednoczesnej jego przeĞwiecalnoĞci i zbliĪonym do
naturalnych zĊbów kolorze.
Badanie skáadu fazowego przeprowadzono dla próbek
proszkowych, przy pomocy dyfraktometru Dron-3 (analiza
jakoĞciowa – Rys. 3-5) oraz dyfraktometru rentgenowskiego X’Pert PRO MPD ¿rmy PANalytical z komorą wysokotemperaturową Anton Paar HTK2000 (analiza iloĞciowa – Tabela 4.). AnalizĊ iloĞciową wykonano dla wybranego materiaáu
IIIb, porównując ją ze skáadem fazowym materiaáu komercyjnego (Tabela 4.).
Dyfrakcyjna analiza fazowa otrzymanych materiaáów wykazaáa, Īe dominującymi fazami, krystalizującymi w materiale są krzemiany litu, obok których pojawia siĊ równieĪ fosforan litu, speániający przypuszczalnie rolĊ nukleatora krystalizacji [7-8]. W Īadnej z badanych próbek nie stwierdzono po
obróbce termicznej obecnoĞci faz zawierających wprowa-
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b)
Rys. 3. Dyfraktogramy rentgnowskie materiaáu szkáo-krystalicznego IIIa(Ca): a) po 1. stopniu krystalizacji; fazĊ krystaliczną stanowi wyáącznie metakrzemian litu Li2SiO3; b) po 2. etapie krystalizacji; dominującą fazĊ krystaliczną stanowi dwukrzemian litu Li2Si2O5.
Fig. 3. X-ray diffraction patterns of glass ceramic material IIIa(Ca):
a) after heating at 1st crystallization step; lithium metasilicate Li2SiO3
is only detected; b) after heating at 2nd crystallization step; main
crystalline phase is lithium disilicate Li2Si2O5.
Tabela 4. Skáad fazowy szkáo-krystalicznego materiaáu komercyjnego i otrzymanego materiaáu IIIb
Table 4. Phase composition of glass ceramic material IIIb(Zr) and
commercial one IPS e. max CAD.
Faza

IPS e. max CAD [%]

IIIb (Zr) [%]

dwukrzemian litu Li2Si2O5

60-70

35,1

metakrzemian litu Li2SiO3

b.d.

5,0

fosforan litu Li3PO4

b.d

4,2

Faza amor¿czna

20-30

55,8

dzane w zwiĊkszonej iloĞci dodatki CaO, Al2O3 i ZrO2. Stanowi to dowód na to, Īe w otrzymanych materiaáach zmody¿kowany zostaá, zgodnie z zaáoĪeniem, skáad chemiczny fazy amor¿cznej pozostaáej w tworzywie po krystalizacji.
Z przeprowadzonej analizy fazowej wynika ponadto, Īe
otrzymane materiaáy szkáo-krystaliczne IIIa(Ca), IIa(Al) i IIIb(Zr) zachowują siĊ podczas obróbki termicznej podobnie
jak komercyjny materiaá IPS e. max CAD, wykazując dwu-

Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie materiaáu IIa (Al): a) po 1.
etapie krystalizacji; fazĊ krystaliczną stanowi wyáącznie metakrzemian litu Li2SiO3; b) po 2. etapie krystalizacji; gáówną fazĊ krystaliczną stanowi dwukrzemian litu Li2Si2O5, ale w materiale pozostaje równieĪ metakrzemian litu Li2SiO3.
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of glass ceramic material IIa(Al):
a) after heating at 1st crystallization step; litium metasilicate Li2SiO3
is only detected; b) after heating at 2nd crystallization step; main
crystalline phase is lithium disilicate Li2Si2O5 but lithium metasilicate
Li2SiO3 is also present.

stopniową krystalizacjĊ. W wyniku obróbki termicznej w temperaturze 620°C krystalizuje metakrzemian litu Li2SiO3 bĊdący fazą o niskich parametrach wytrzymaáoĞciowych, co
umoĪliwia mechaniczną obróbkĊ materiaáu. Podczas wygrzewania w temperaturze 820°C nastĊpuje przemiana metakrzemianu litu w dwukrzemian litu Li2Si2O5, nadający tworzywu wysokie parametry wytrzymaáoĞciowe. Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe w otrzymanych przez nas tworzywach pozostaáa jeszcze pewna iloĞü metakrzemianu litu,
szczególnie w przypadku materiaáu IIa(Al), gdzie na dyfraktogramach rentgenowskich widoczne są wyraĨne reÀeksy
od tej fazy (Rys. 4a). JednakĪe nawet w tworzywie IIIb(Zr),
gdzie reÀeksy od metakrzemianu litu byáy niedostrzegalne,
iloĞciowa analiza fazowa wykazaáa obecnoĞü metakrzemianu litu na poziomie 5% wag. (Tabela 4). Badania wskazują
zatem na koniecznoĞü pewnej mody¿kacji parametrów obróbki termicznej opracowanych szkieá celem peánej transformacji metakrzemianu w dwukrzemian litu.
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Rys. 6. Mikrostruktura tworzywa IIIa(Ca).
Fig. 6. Microstructure of IIIa(Ca) glass ceramic.
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Rys. 5. Dyfraktogramy rentgenowskie materiaá IIIb(Zr): a) po 1. etapie krystalizacji; fazĊ krystaliczną stanowi wyáącznie metakrzemian
litu Li2SiO3; b) po 2. etapie krystalizacji; dominującą fazĊ krystaliczną stanowi dwukrzemian litu Li2 Si2O5.
Fig. 5. X-ray diffraction patterns of glass ceramic material IIIb(Zr):
a) after heating at 1st crystallization step; lithium metasilicate Li2SiO3
is only detected; b) after heating at 2nd crystallization step; main crystalline phase is lithium disilicate Li2Si2O5.

Dla wszystkich otrzymanych tworzyw szkáo-krystalicznych przeprowadzono obserwacje w mikroskopie skaningowym (FEI Nova™ NanoSEM 2000), celem okreĞlenia
mikrostruktury tworzywa (Rys. 6-8). Badano tworzywa po
peánym cyklu obróbki termicznej: 550°C/30 min., 620°C/30
min. i 820°C/10 min.
Obserwacje mikroskopowe wykazaáy, Īe otrzymane tworzywa charakteryzowaáy siĊ nieco odmienną mikrostrukturą. W przypadku materiaáu IIIa(Ca) zaobserwowano wyraĨny, sáupowaty pokrój krysztaáków, typowy dla dwukrzemianu
litu, o porównywalnie najwiĊkszych rozmiarach (okoáo 1 m).
W tworzywach IIa(Al) i IIIb(Zr) krystality byáy mniejsze (okoáo
0,5 m i mniej), bez wyraĨnie widocznego sáupowatego pokroju. Przypuszczalnie zastosowane dodatki w postaci CaO,
Al2O3 i ZrO2 w róĪny sposób wpáywają na lepkoĞü stopu i tym
samym na moĪliwoĞci wzrostu krystalitów i ich ksztaát. Wydaje siĊ, Īe stopy ze zwiĊkszoną iloĞcią CaO mają lepkoĞü
najbardziej sprzyjającą wzrostowi krysztaáów.
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Rys. 7. Mikrostruktura tworzywa IIa(Al).
Fig. 7. Microstructure of IIa(Al) glass ceramic.

Rys. 8. Mikrostruktura tworzywa IIIb(Zr).
Fig. 8. Microstructure of IIIb(Zr) glass ceramic.

MATERIAàY SZKàO-CERAMICZNE DLA ZASTOSOWAē STOMATOLOGICZNYCH

2.4. OkreĞlenie wáaĞciwoĞci otrzymanych
materiaáów szkáo-krystalicznych

Tabela 5. Parametry L*, a*, b* materiaáów IIIa, IIIb oraz komercyjnego tworzywa IPS e. max CAD
Table 5. Coordinates L*, a*, b* of glass ceramics IIIa, IIIb and commercial material IPS e. max CAD.

2.4.1. PrzeĞwiecalnoĞü w zakresie widzialnym
Tworzywa szkáo-krystaliczne przeznaczone dla stomatologii estetycznej powinny charakteryzowaü siĊ przeĞwiecalnoĞcią w zakresie widzialnym oraz kolorem zbliĪonym
do naturalnych koron zĊbowych. BarwĊ i przeĞwiecalnoĞü
otrzymanych materiaáów okreĞlono wizualnie i poprzez pomiar transmisji Ğwiatáa w zakresie widzialnym przy pomocy spektrofotometru Jasco V-630, porównując otrzymane
wyniki z charakterystyką optyczną komercyjnego materiaáu IPS e. max CAD (Rys. 9). BarwĊ tworzyw przedstawiono
w przestrzeni barw CIE L*a*b* w postaci trzech skáadowych:
L – jasnoĞü (0-100), a – barwa od zielonej do czerwonej
i b – barwa od niebieskiej do Īóátej (L*a*b* color system; Ĩródáo Ğwiatáa D65; color matching function JIS Z8701-1999)
[ASTM E 1164-02 Standard Practice for Obtaining Spectrometric Data for Object-Color Evaluation; ASTM E 308-01
Standard Practice for Computing the Colors of Objects by
Using the CIE System]

Rys. 9. Charakterystyka optyczna otrzymanych materiaáów IIIa(Ca)
i IIIb(Zr) oraz materiaáu komercyjnego IPS e. max CAD.
Fig. 9. Optical characteristics of obtained glass ceramics IIIa(Ca) and
IIIb(Zr) as well as commercial material IPS e. max CAD.

Otrzymane materiaáy posiadaáy lekko kremową barwĊ
zbliĪoną do barwy materiaáu komercyjnego, a ich transmisja
w zakresie widzialnym byáa zbliĪona (IIIa) lub wyĪsza (IIIb)
niĪ w przypadku materiaáu kontrolnego.

IPS e. max CAD

IIIa(Ca)

IIIb(Zr)

L*

67,44

68,41

79,71

a*

0,46

0,17

0,52

b*

23,30

15,74

11,40

2.4.2. WáaĞciwoĞci termiczne, chemiczne
i mechaniczne
Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej materiaáów badano wg normy ISO 6872 przy pomocy analizatora termomechanicznego TMA 7 (Perkin Elmer). OdpornoĞü chemiczną
okreĞlano zgodnie z wymaganiami normy ISO 6872, przetrzymując lite próbki we wrzącym roztworze kwasu octowego i okreĞlając stratĊ masy po gotowaniu. WytrzymaáoĞü na
zginanie okreĞlano wg normy ISO 14704, ISO 7500-1; 2004,
ISO 6872 metodą 3-punktowego zginania (relatywnie skonwertowaną do 4-punktowego zginania) przy pomocy urządzenia Zwick Roell Z 2.5, stosując próbki prostokątne o wymiarach 5 mm u 5 mm u 50 mm.
OdpornoĞü na kruche pĊkanie badano wg normy ISO
23146:2008-06, okreĞlając wartoĞü wspóáczynnika KIc na
podstawie pomiarów parametrów odcisku Vickersa z pĊkniĊciami powstającymi w naroĪach odcisku, z uwzglĊdnieniem w obliczeniach moduáu Younga (E) badanego materiaáu.
Wyniki badaĔ wáaĞciwoĞci otrzymanych tworzyw i materiaáu komercyjnego podano w Tabeli 6.
Wyniki badaĔ wskazują, Īe otrzymane tworzywa szkáokrystaliczne IIIa(Ca) i IIb(Al) charakteryzują siĊ zbliĪonymi
wáaĞciwoĞciami do materiaáu komercyjnego IPS e. max CAD;
w przypadku materiaáu IIIb(Zr) uzyskano wyĪszą odpornoĞü
chemiczną, oraz wyĪszą wytrzymaáoĞü mechaniczną na zginanie i na kruche pĊkanie.

3. Dyskusja i wnioski
Podstawowym celem przedstawionych badaĔ byáo otrzymanie tworzyw szkáo-krystalicznych bazujących na krystalizacji dwukrzemianu litu o podwyĪszonych wáaĞciwoĞciach
mechanicznych w stosunku do materiaáu komercyjnego IPS
e. max CAD, stosowanego w stomatologii estetycznej. Starano siĊ to uzyskaü poprzez taką mody¿kacjĊ skáadu chemicznego szkáa podstawowego, która doprowadziáaby do
poprawy wáaĞciwoĞci uĪytkowych pozostaáej w tworzywie

Tabela 6. WáaĞciwoĞci otrzymanych tworzyw szkáo-krystalicznych i materiaáu komercyjnego IPS e. max CAD.
Table 6. Properties of obtained glass-ceramics and commercial material IPS e. max CAD.
WáaĞciwoĞci

IIIa(Ca)

IIa(Al)

IIIb(Zr)

IPS e. max CAD

Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej [K-1]

0-500
8,92·10-6

0-500
9,72·10-6

0-500
10,6·10-6

0-500
10,45·10-6

OdpornoĞü na korozjĊ [g.cm-2 ]

9,59 g·cm-2

5,38 g·cm-2

0,9 g·cm-2

30-50 g·cm-2

TwardoĞü Vickers’a [GPa]

6,45±0,11

6,25±0,24

6,71±0,43

5,8±0,2

Moduá Younga E [GPa]

98±1,4

95±1,8

98±1,4

95±5

WytrzymaáoĞü na zginanie [MPa]

230-270±20

250–350±50

357-471±25

360±50

OdpornoĞü na kruche pĊkanie [MPa m0,5]

2,29±0,17

2,33±0,23

2,48±0,23

2,0±0,5
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fazy szklistej, a tym samym – wytrzymaáoĞci mechanicznej
caáego tworzywa. Przyjmując takie zaáoĪenie kierowano siĊ
znanym faktem, Īe faza szklista, ze wzglĊdu na jej specy¿kĊ, wykazuje z reguáy niĪsze parametry wytrzymaáoĞciowe
niĪ odpowiednie fazy krystaliczne, zatem poprawa wáaĞciwoĞci tej fazy powinna skutkowaü lepszą wytrzymaáoĞcią mechaniczną tworzywa. ZaáoĪenie nasze okazaáo siĊ sáuszne
w odniesieniu do tworzywa IIIb(Zr) mody¿kowanego zwiĊkszoną do 6% wag. zawartoĞcią ZrO2 w szkle podstawowym.
Dwutlenek cyrkonu jest znanym komponentem szkieá wpáywającym korzystnie na poprawĊ odpornoĞci hydrolitycznej,
odpornoĞci na szoki termicznej oraz wytrzymaáoĞci mechanicznej [2,5]. Jako skáadnik fazy szklistej cyrkon moĪe przyjmowaü pozycje wiĊĨbotwórcze z koordynacją LK4 lub teĪ
lokowaü siĊ w pozycjach miĊdzywiĊĨbowych z wyĪszą koordynacją. Z uwagi na tworzenie wytrzymaáych wiązaĔ z tlenem jego dodatek prowadzi do wzmocnienia struktury szkáa
i zmniejszenia aktywnoĞci chemicznej Ğrodowiska anionowego. Przypuszczalnie, w przypadku tworzywa IIIb(Zr), powyĪszy mechanizm odpowiedzialny jest za wzmocnienie pozostaáej w tworzywie fazy szklistej i w efekcie – wzmocnienie caáego tworzywa, osiągającego wytrzymaáoĞü na zginanie do 470 MPa oraz wytrzymaáoĞü na kruche pĊkanie do
2,48 MPa.m1/2 przy jednoczeĞnie bardzo wysokiej odpornoĞci
chemicznej. Interesującym faktem jest niski topieĔ przekrystalizowania materiaáu IIIb, na poziomie 50%, przy zawartoĞci
dwukrzemianu litu wynoszacej 35%. IloĞü dwukrzemianu litu
jest zatem prawie 2-krotnie niĪsza niĪ w materiale komercyjnym. Nie przeszkodziáo to wyraĨnemu podwyĪszeniu wytrzymaáoĞci mechanicznej i chemicznej caáego tworzywa. Ciekawa jest równieĪ mikrostruktura materiaáu IIIb(Zr), którą tworzą skupiska bardzo drobnych, poniĪej 0,5 m, krystalitów
dwukrzemianu litu. Przypuszczalnie bardzo drobno-ziarnista
mikrostruktura oraz wzmocnienie dodatkiem ZrO2 fazy szklistej, stanowiącej okoáo 50% caáego materiaáu, doprowadziáy do otrzymania interesującego tworzywa szkáo-krystalicznego o wyĪszych parametrach mechanicznych niĪ komercyjny IPS e. max CAD, predysponowanego do zastosowaĔ
w stomatologii estetycznej. Na podkreĞlenie zasáuguje równieĪ fakt, Īe otrzymany materiaá, przy lekko-kremowym odcieniu, charakteryzowaá siĊ wysoką przeĞwiecalnoĞcią w zakresie widzialnym. Materiaá IIIb(Zr) wymaga dalszych badaĔ,
umoĪliwiających przeniesienie procesu produkcyjnego ze
skali laboratoryjnej do wiĊkszej skali. Natomiast materiaáy
IIIa(Ca) i IIb(Al), z uwagi na porównywalne do materiaáu komercyjnego wáaĞciwoĞci, powinny byü dalej badane w warunkach laboratoryjnych celem zoptymalizowania ich skáadu chemicznego i warunków obróbki termicznej. Wszystkie
otrzymane tworzywa szkáo-krystaliczne stanowią interesującą ofertĊ materiaáową dla stomatologii estetycznej oraz
innych zastosowaĔ takich jak elementy urządzeĔ technicznych, wyroby stosowane w gospodarstwie domowym, czy
urządzenia kuchenne.
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