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WPŁYW CERAM BONDU NA CHARAKTER POŁĄCZENIA 
METAL-CERAMIKA 

Streszczenie: Celem pracy jest analiza wpływu materiału ceramicznego Ceram 
Bond, na charakter połączenia pomiędzy materiałem ceramicznym, a podbudową 
metaliczną niklowo-chromową z pozostawioną warstwą tlenkową w porównaniu 
ze strukturą, na której nie naniesiono wyżej wymienionej warstwy ceramicznej. 
Rejestracje prowadzono na granicy warstw metal-ceramika. Analizę wykonano 
przy pomocy mikroanalizatora rentgenowskiego JCXA 733 firmy Jeol. [1], 

1. WSTĘP 

Wykonywanie uzupełnień protetycznych, złożonych, metalowo-ceramicznych jest 
niezawodną przewidywalną i jeszcze w dalszym ciągu dominującą metodą wykonania 
różnego rodzaju prac protetycznych takich jak: onlayów, koron, mostów i prac 
kombinowanych [1], Połączenie pozytywnych cech tych dwóch materiałów, mających tak 
odmienne właściwości chemiczno-fizyczne, pozwalają otrzymać konstrukcje protetyczne, 
spełniające wymagania estetyczne i wytrzymałościowe [2], Osiągnięcie jak największej 
wytrzymałość wiązania pomiędzy ceramiką i metalem stawia duże wymagania, które można 
osiągnąć przestrzegając zalecanych procedur. Siła i wytrzymałość połączenia jest wynikiem 
chemisorpcji poprzez dyfuzję pomiędzy powierzchnią tlenków na stopie, a ceramiką [3], Na 
dobrą adhezję pomiędzy nimi wpływają takie czynniki jak: bardzo dobra zwilżalność 
i stapianie ceramiki z powierzchnią metalu w celu utworzenia jednolitej interfazy, utworzenie 
silnego wiązania chemicznego, mechaniczne zablokowanie obu materiałów (retencja), 
naprężenia rezydualne [4], 

2. MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO BADAŃ 

2.1. Materiał ceramiczny 

Badaniu została poddana ceramika IPS d. SIGN firmy Ivoclar, która jest fluoroapatytowo-
leucytowym szkłem ceramicznym przeznaczonym do napalania na podbudowie metalowej. 
Kryształki fluoroapatytu będące podstawowym składnikiem materiałów ceramicznych 1PS d. 
SIGN imitując optyczne właściwości naturalnych zębów [5], 

Skład chemiczny materiału ceramicznego 

Procentowy skład chemiczny ceramiki IPS d. SIGN przedstawiony w tabeli 1, 
a właściwości fizyczne w tabeli 2. 
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Tabela 1. Procentowy skład c' 
Standardowa zawartość 

procentowa wg [%] 
Si02 50,0- 65.0 
A1203 8,0 - 20,0 
k 2 o 7 ,0 -13 ,0 
Na 20 4 , 0 - 12,0 
CaO 0 , 1 - 6 , 0 
P 2 O 5 0 , 0 - 5 , 0 
F 0 , 1 - 3 , 0 
Inne składniki to: 0 , 0 - 3 , 0 SrO, B 2 O 3 , Li20, Ce02 , BaO, ZnO, Ti02, Zr02 , barwniki. 0 , 0 - 3 , 0 

îemiczny ceramiki lps d. SIGN 

Tabela 2. Właściwości fizyczne ceramikiIPS d. SIGN 
WAK (25 - 510°C) 1 2 , 0 0 , 5 1 0 \ " ' m / r a 
Temperatura mięknięcia 510+-10°C 
Wytrzymałość na zginanie 80 25 N/mm2 

Rozszerzalność 3,8 - 8,9 ng/cm2 

Twardość 520 - 599 HV 0,2/30 
Siła przyczepności opakera 45 ,5 -60 ,6 MPa 

2.2. Materiał metaliczny 

Badaniem poddano materiał metaliczny o symbolu 4all®. Jest to stop nieszlachetny 
niklowo-chromowy, do zastosowania zarówno z tradycyjną ceramiką skaleniową jak 
i ceramiką niskostopową. Skład chemiczny stopu 4all® (%) wagowy, przedstawia tabeli 3, 
a właściwości fizyczne stopu w tabeli 4. 
Stop ten jest przeznaczony jest do wykonywania wkładów, koron i mostów [5]. 

Tabela 3. Skład chemiczny stopu 4all® (%) wagowy 
Ni Cr Mo Si Mn Al. C 

61,4 25,7 11,0 1,5 <1,0 <1,0 <1 , 

Tabela 4. Właściwości fizyczne stopu 
- kolor metaliczny biały 

- gęstość (g/cm3) - 8,40 
- temperatura topienia (°C) - 1260-1350 
- temperatura odlewania (°C) - 1405 - 1465 
- CTE 25-500 (x 10"6/°C) - 13,80 
- CTE 20-600 (x 10"b/°C) - 14,10 
- wydłużenie (%) - 12,00 
- moduł elastyczności (MPa) - 200.00 
- temperatura oksydacji (°C) / minuty / próżnia - 950 l \ l brak 
- twardość w skali Vickersa (po napaleniu) - 235 
- granica plastyczności (wydłużenie 0,2% (MPa) 

po napaleniu ceramiki) 
- 375 
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2.3. Ceram Bond 

Ceramika jako materiał licujący konstrukcje metalowe, musi posiadać bardzo 
ważną cechę, a mianowicie jej współczynnik rozszerzalności cieplnej (WRC), jak i metalu 
musi być kompatybilny tak, aby ceramika nie pękała. System powinien być tak opracowany, 
aby wartość ekspansji dla metalu była nieznacznie większa niż dla ceramiki, wywołując w ten 
sposób kompresję rezydualną, która sprawia, że ceramika jest mniej wrażliwa na naprężenia 
rozciągające, indukowane przez obciążenie mechaniczne. Nieprawidłowo przeprowadzony 
proces odlewu i obróbki metalu wpływa na wzrost naprężeń pomiędzy metalem a ceramiką, 
zaś znaczne pogrubianie warstwy ceramiki, jak i długoczasowe wystawianie na działanie 
temperatur w zakresie 800 - 900°C powoduje niekontrolowany wzrost WRC ceramiki. 

W celu uniknięcia błędów w czasie napalania warstw ceramicznych, został opracowany 
przez firmę Bredent materiał ceramiczny - Ceram Bond. Ceram Bond jest gotowym 
materiałem, który może być stosowany jako materiał pośredni pomiędzy metalem 
nieszlachetnym, a pierwszą warstwą ceramiczną - opakerem. Mikrocienka warstwa Ceram 
Bondu działa jak bufor pomiędzy metalem i ceramiką wyrównując znaczne różnice pomiędzy 
współczynnikami rozszerzalności cieplnej obu materiałów i blokuje pogrubianie się warstwy 
tlenkowej na metalu, podczas kolejnych wypaleń warstw ceramicznych. Złoto - żółty kolor 
wypalonej warstwy Ceram Bondu ułatwia osiągnięcie zamierzonego końcowego koloru 
ceramiki [7]. Materiał ten nakłada się na warstwę metalu uprzednio wypiaskowanego 
i oczyszczonego za pomocą ciśnieniowego urządzenia parowego. 
Tabela 5 przedstawia temperatury i czas wypalania warstwy Ceram Bondu. 

Tabela 5. Temperatury i czas wypalania warstwy Ceram Bondu 
T B S t H V I V 2 

980°C 650°C 1 min 55°C 1 min 650°C 980°C 

temperatura temperatura czas wzrost utrzymanie próżnia próżnia 
końcowa startowa zamykania temperatury temperatury start wyłączona 

3. METODYKA BADAŃ 

Próbki do mikroanalizy rentgenowskiej przygotowano z tego samego stopu metalicznego 
i materiału ceramicznego. Różniły się one między sobą jedynie nałożoną warstwa pośrednią. 
Próbki do badań przygotowano według grup podanych w tabeli 6. 

Tabela 6. Przygotowanie próbek do badań 
Grupa 1 Grupa 2 

Odlewanie Odlewanie 

Piaskowanie 110 ¡im Piaskowanie 110 (im 

Utlenianie Utlenianie 

Warstwa Ceram Bondu Ceramika 

Ceramika Analiza 

Analiza 
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4. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZY METALOGRAFICZNEJ 

Po wykonaniu odlewu, został on uwolniony z masy osłaniającej, a następnie 
wypiaskowany - rysunek 1. Dwie czapeczki po obróbce mechanicznej należącej do 1 i 2 
grupy badawczej zostały wypiaskowane tlenkiem glinu o ziarnistości 110 (im, i zaosksy-
dowane. Czapeczka z grupy drugiej została pokryta warstwą Ceram Bondu - rysunek 2. 
Następnie na obie czapeczki zostały nałożone warstwy ceramiki i wypalone zgodnie 
z zaleceniami producenta. Rysunek 3 przedstawia gotową koronę metalowo-ceramiczną 

H8MHMHRIRNHRRNMK3BHEI 

Rys. 1. Wypiaskowane czapeczki metalowe 

Rys.2. Podbudowa metalowa wraz z nałożoną warstwą Ceram Bondu 

Rys.3. Gotowa korona metalowo-ceramiczna 
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5. WYNIKI BADAN MIKRO ANALIZY RENTGENOWSKIEJ 

Wyniki badań mikroanalizy rentgenowskiej dla próbki 1 

Próbki do badań wykonano ze stopu nieszlachetnego niklowo- chromowego 4 all 
i ceramice IPS d. SIGN firmy Ivoclar. Powierzchnia metalu została wypiaskowana piaskiem 
AL2O3 o gradacji 110 |im., a następnie poddana procesowi oksydacji. Po oczyszczeniu 
powierzchni podbudowy, za pomocą ciśnieniowego urządzenia parowego, nałożono warstwę 
pośrednią z Ceram Bondu. Rozkład powierzchniowy poszczególnych pierwiastków 
występujących w warstwie metal - ceramika próbki 1 zobrazowano na rysunku 
4. Analizowane punkty 1, 2, 3 znajdują się w części ceramicznej, punkty 4 - 11 w części 
opakerowej ceramiki, punkty 12 - 18 w warstwie Ceram Bondu, punkty 19 - 23 w warstwie 
metalicznej 

ceramika 
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Rys. 4. Mikrostruktura próbki 1 na granicy połączenia ceramika - metal, pow.l000x. 
Analizę widma energodyspersyjnego (EDS) z zaznaczonych punktów 1 - 3 , 6 , 12, 19-21 

zamieszczono na rysunku 5 - 8 [8]. 

Rys. 5. Widma EDS z punktów 1, 2, 3 -
ceramika 

Rys. 6. Widmo EDS z punktu 6 - opaker 
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Rys. 7. Widmo EDS z punktu 12 - Ceram 
Bond 

Rys. 8. Widma EDS z punktów 19 - 21-
metal 

Wyniki badań mikroanalizy rentgenowskiej dla próbki 2 

Próbka 2 różni się od próbki 1 tym, że nie posiada nałożonej warstwy pośredniej 
z materiału ceramicznego Ceram Bondu. Mikrostrukturę próbki 2 z zaznaczonymi punktami 
pomiarowymi 1 - 12 obrazuje rysunek 9. Analizowane punkty 1 - 5 znajdują się w części 
metalicznej, punkty 6 i 7 w części opakerowej ceramiki, zaś punkty 8 - 12 w warstwie 
ceramiki. Widma EDS z punktów 1, 2, 3, 4 podano na rys. 10 - 13. 

C38Q 

metal 

ceramika 

opaker 

Rys. 9. Mikrostruktura próbki 2 na granicy połączenia ceramika - metal, pow.400x.. 

Rys. 10. Widma EDS z punktu 1 
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Rys. 11. Widma EDS z punktu 2 

Rys. 12. Widma EDS z punktu 3 

Rys. 13. Widma EDS z punktu 4 

6. WNIOSKI 

Na podstawie analizy wyników badań można sformułować, co następuje: 
• Granica pomiędzy warstwą metaliczną a Ceram Bondem jest ostra i świadczy 

o bardzo dobrej zwilżalności podłoża. 
• Mikroanaliza rentgenowska połączenia badanych materiałów, wykazała stopniową 

zmianę stężenia pierwiastków na granicy ceramika - metal, świadczącej 
o wystąpieniu zjawiska dyfuzji w analizowanych mikroobszarach. 

• Większe procentowe zmiany stężenia pierwiastków zaobserwowano w próbce 1, 
w której nałożono warstwę pośrednią z materiału ceramicznego Ceram Bondu. 
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THE INFLUENCE OF CERAM BOND ON THE CHARACTER 
OF THE METAL-CERAMIC JOINT 

Summary. The aim of the study is the analysis of the influence of the ceramic 
material (Cream Bond) on the character of the joint between the ceramic material 
and the metallic foundation (a nickel-chrome structure with an oxide later left), 
compared to the joint without the ceramic material in question. The observation 
was made within the contact area of the metallic and ceramic layers. The analysis 
was conducted by means of an electron microprobe analyzer JCXA 733 Jeol. 


