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WpŁYW TecHNOLOGii ODLeWANiA NA JAKOśĆ 
STOMATOLOGicZNeGO STOpU KOBALTU

Streszczenie. Metalowe protezy szkieletowe stwarzają problemy na etapie wykonawstwa oraz w cza-
sie użytkowania, ulegając pękaniu. Jednym z najistotniejszych etapów wytwarzania, wpływającym 
na końcową jakość protezy, jest odlewanie metalowego szkieletu. W pracy dokonano analizy wpływu 
techniki odlewania na właściwości mechaniczne i strukturę stomatologicznego stopu CoCrMo. Za-
stosowano dwie metody odlewania: odlewanie odśrodkowe oraz próżniowo-ciśnieniowe. Porównano 
właściwości mechaniczne i strukturę odlewów. Nie stwierdzono istotności różnicy we właściwościach 
wytrzymałościowych (przy kryterium p<0,05) dla stopów odlewanych odśrodkowo oraz próżniowo. 
W strukturze zaobserwowano większy stopień porowatości odlewu i nieciągłości po granicach dendry-
tów na przełomach w materiale odlewanym odśrodkowo.
Słowa kluczowe: stop stomatologiczny, odlewanie odśrodkowe, odlewanie próżniowo-ciśnieniowe, 
wytrzymałość

Wprowadzenie

Protezy szkieletowe to jedne z popularniejszych i funkcjonalnych uzupełnień protetycz-
nych. Należą do ruchomych protez częściowych o zredukowanej płycie podpartej ozębnowo. 
Elementami protezy szkieletowej są zęby, łączniki oraz elementy utrzymujące i podpiera-
jące. Pomimo wprowadzania ceramiki opartej na dwutlenku cyrkonu nadal znaczna część 
szkieletów protez ruchomych wykonywana jest ze stopów metali. 

Stosowanie stopów metali w stomatologii wynika głównie z łatwości uzyskania wy-
maganych właściwości mechanicznych elementów protetycznych przy stosunkowo niskim 
koszcie wytwarzania. Z ich stosowaniem wiążą się zarówno problemy technologiczne, wy-
nikające z wymagań stawianych biomateriałom i specyfiki techniki protetycznej na przykład 
związane z wyborem metody odlewania oraz stosowania wtórnych przetopów [1, 6-11], jak 
i aspekty estetyczne i ekonomiczne nieodłącznie towarzyszące usługom stomatologicznym. 

Do wytwarzania metalowych szkieletów stosuje się technikę odlewania precyzyjnego 
metodą wytapianych modeli (tzw. traconego wosku) dostosowaną do specyfiki wyrobu oraz 
możliwości pracowni protetycznych [12]. 

Do topienia stopów przez szereg lat stosowane było nagrzewanie palnikiem gazowym, 
co powodowało zanieczyszczanie ciekłego metalu oraz uniemożliwiało dokładne określenie 
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temperatury. Technologia ta była przyczyną dużego procentu niepowodzeń wykonawczych 
[4, 5, 10]. Obecnie stosuje się głównie nagrzewanie indukcyjne, co skutecznie eliminuje 
część wad odlewniczych. Ciekły stop jest odlewany odśrodkowo lub metodą próżniowo-ci-
śnieniową [2]. Odlewanie z wykorzystaniem siły odśrodkowej zalecane jest w szczególności 
do odlewów o skomplikowanych kształtach oraz większych wymiarach, np. szkieletów pro-
tez lub mostów wieloprzęsłowych. Odlewanie próżniowe stosowane jest głównie do mniej-
szych elementów, np. koron lub krótkich mostów, szczególnie wykonywanych ze stopów 
metali szlachetnych. 

W artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu badań nad wpływem metody od-
lewania na właściwości stopów kobaltu, obejmującego porównanie jakości odlewniczego 
stopu CoCrMo wytworzonego odlewaniem odśrodkowym i próżniowo.

Materiał badawczy i technologia wytwarzania1. 

Do badań zastosowano stop Wironitextrahart firmy Bego o nominalnym składzie che-
micznym (masowo) 63% Co, 30% Cr, 5% Mo, 1,1% Si oraz Mn<1% i C<1% [13]. Stop ten 
przeznaczony jest do odlewania protez szkieletowych, protez klamrowych i protez mocowa-
nych na zasuwy, rygle i zatrzaski. Właściwości fizyczne i mechaniczne tego stopu, deklaro-
wane przez producenta, zestawiono w tab.1. 

Tabela 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne stopu Wironitextrahart (średnie) [13]

Granica 
plastyczności 
re0,2[Mpa]

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

rm [Mpa]

Moduł 
Younga e 

[Gpa]

Twardość 
[HV10]

Wydłużenie 
A5 [%]

Gęstość 
[Mg/m3]

Temp. 
topnienia 

[°c]

Temp. 
odlewania-

[°c]

625 910 ~225 375 4,1 8,2 
1 2 6 0 -

1305 1420

Producent dopuszcza stosowanie przetopów wtórnych ale z nie mniej niż 50% udziałem 
materiału nowego i z zastrzeżeniem, że cały materiał musi pochodzić z tej samej partii.

Ze stopu wykonano odlewy stosując jednokrotne przetopy o składzie wyjściowym 100% 
nowego materiału i 50% nowego materiału.

Odlewy wykonano metodą traconego wosku. Jako model bazowy zastosowano próbkę 
stalową o kształcie i wymiarach stowanych do statycznej próby rozciągania. 

Woskowy model silikonowy zalewany tworzywem akrylowym umieszczany był w pier-
ścieniu ceramicznym i zalewany ceramicznym materiałem ogniotrwałym (tzw. masą osłania-
jącą). Po wysuszeniu wosk wytapiano w piecu w temp. 2500C, następnie formę nagrzewano 
do 950°C celem spieczenia formy, wypalenia resztek wosku i usunięcia gazów.

Stopione indukcyjnie wsady odlewane były dwoma metodami: odśrodkową w odlewar-
ce ROTOCAST (rys.1a) oraz próżniowo-ciśnieniową w urządzeniu Nautilus firmy Bego 
(rys.1b).

W odlewarce odśrodkowej stopiony indukcyjnie metal jest wtłaczany do formy dzięki 
sile odśrodkowej powstającej na końcu ramienia. Wartość siły odśrodkowej zależy od pręd-
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kości obrotowej i długości ramienia. W zastosowanej wirówce maksymalna prędkość obro-
towa wynosi 10 obr./s a moc 2500 W umożliwia stopienie do 100 g metalu.

a) b) 

Rys.1. Urządzenia do topienia i odlewania stomatologicznych stopów metalowych: a) odle-
warka odśrodkowa ROTOCAST [14], b) odlewarka próżniowo-ciśnieniowa Nautilus [13]

W odlewarce próżniowej topiony indukcyjnie w tyglu ceramicznym metal wpływa bez-
pośrednio do formy w warunkach obniżonego ciśnienia bez obniżania temperatury. Jako at-
mosfera utleniająco-redukująca stosowana jest mieszanina propanu o ciśnieniu 0,05 MPa 
i tlenu o ciśnieniu 0,2 MPa lub mieszanina powietrze/tlen. Wypełnienie formy następuje 
w ciągu kilku sekund. 

Po usunięciu masy osłaniającej i odcięciu materiału z układu wlewowego powierzchnię 
próbek piaskowano. Cały proces wykonania próbek ze stopu CoCrMo przeprowadzony był 
w warunkach pracowni protetycznej według procedur stosowanych do wytwarzania metalo-
wych elementów protez szkieletowych pod nadzorem stomatologa-protetyka z Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. 

Metodyka badań2. 

Próbę rozciągania przeprowadzono w oparciu o normę PN EN 10002-1 na maszynie 
wytrzymałościowej MTS 858 MiniBionix., z prędkością przyrostu wydłużenia względnego 
25 µm/s w całym zakresie obciążenia. Pomiar odkształceń wzdłużnych i sterowanie proce-
sem obciążania próbek realizowano liniowym ekstensometrem dynamicznym Instron 2620-
601 z bazą pomiarową 11,7 mm. Pomiar odkształceń poprzecznych realizowany był przy 
użyciu ekstensometru średnicowego MTS 643.31F-24. Odlane próbki walcowe posiadały 
średnicę pomiarową φ 3 mm i długość pomiarową 15 mm. Pomiary twardości wykonano 
metodą Vickersa na zgładach poprzecznych i wzdłużnych.

Analizę statystyczną wyników przeprowadzono testem ANOVA w programie Statistica. 
Za próg istotności przyjęto p<0,05.

Obserwacji mikrostrukturalnych na zgładach i przełomach dokonano z zastosowaniem 
mikroskopów optycznego i skaningowego. 
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Wyniki badań i dyskusja3. 

Odlewy z materiału nowego, w obserwacjach na przekrojach trawionych przy użyciu 
mikroskopu optycznego, nie wykazują różnicy w mikrostrukturze (rys.2a i b). Charaktery-
zują się typową, dość grubą strukturą dendrytyczną. Podobny charakter dendrytyczny mają 
również stopy zawierające materiał z wtórnego przetopu (rys. 2c i d). 

a) b) 

c) d) 

Rys. 2. Mikrostruktura odlewów: a) i b) 100% nowego stopu, c) i d) 50% nowego stopu; 
a) i c) odlewy odśrodkowe; b) i d) odlewy próżniowo-ciśnieniowe

W wyniku badań wytrzymałości mechanicznej wyznaczono następujące wielkości me-
chaniczne: moduł Younga E, współczynnik Poissona ν, umowną granicę plastyczności R02, 
wytrzymałość na rozciąganie Rm. Wyniki zestawiono w tab.2. 

Tabela 2. Właściwości mechaniczne (średnie) próbek odlewanych odśrodkowo (W) oraz próżniowo-
ciśnieniowo (PC)

próbki Współcz. 
poissona ν

Moduł 
Younga
e [Gpa]

Odch. 
stand. σ 
[Gpa]

Rm
[Mpa]

Odch. 
stand. σ 
[Mpa]

R02
[Mpa]

Odch. 
stand. σ 
[Mpa]

PC 100% 0,25 198 3,62 839 26,56 602 5,56

W 100% 0,26 199 0,20 781 14,50 585 10,50

PC 50% 0,27 193 5,46 828 47,77 601 17,61

W 50% 0,25 189 17,55 800,5 12,50 608 13,50
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Wielkości te, a w szczególności granica wytrzymałości na rozciąganie, są niższe niż 
deklarowane przez producenta. Jedynie zmierzona twardość, wynosząca średnio 375 HV10, 
jest zgodna z podaną przez producenta. Nie wystąpiła statystycznie istotna różnica pomiędzy 
właściwościami materiałów odlewanych różnymi technologiami zarówno dla stopów zawie-
rających 100% nowego wsadu jak i dla stopów o 50% udziale wsadu nowego (p>0,05).

Obserwowano pękanie próbek na długości pomiarowej ale w różnych miejscach tego 
odcinka (rys.3). 

a) b) 

Rys. 3. Typowe miejsca pękania próbek w teście rozciągania (a) oraz krzywe monotonicz-
nego rozciągania (b); odlewanie odśrodkowe, stop bez złomu

Obserwacje przełomów wykazały pewne różnice w morfologii dendrytów w zależności 
od metody odlewania (rys. 4 i 5). W strukturze materiałów odlewanych odśrodkowo wystą-
piły liczniejsze pęknięcia wzdłuż dendrytów. 

a) b) 

Rys. 4. Struktura przełomów po odlewaniu odśrodkowym: a) 100% nowego stopu, b) 50% 
nowego stopu; SEM

W odlewach próżniowych wystąpiły obszary o żebrowym ułożeniu dendrytów (rys.5a) 
oraz obserwowano mniej nieciągłości w postaci pęknięć (rys.5b), natomiast więcej miejsc 
wskazujących na porowatość gazową (rys.5a). 
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a) b) 

Rys. 5. Struktura przełomów po odlewaniu próżniowo-ciśnieniowym: a) 100% nowego 
stopu, b) 50% nowego stopu; SEM

W niektórych odlewach, w szczególności wykonanych metodą odśrodkową, w środko-
wej części przekroju powstała struktura o bardzo grubych dendrytach z rzadziznami (rys. 6 
i 7), pomimo że średnica próbki wynosi tylko 3 mm. 

a) b) 

c) 

Rys. 6. Struktura przełomu w środku odlewu zawierającego: 50% nowego stopu (a,b) oraz 
100% nowego stopu (c); odlew odśrodkowy; SEM

Taką strukturę należy traktować jako wadę technologiczną, której przyczyny wymagają 
dodatkowych badań. Ze względu na niewielkie różnice we właściwościach mechanicznych 
wynikające z metody odlewania, ale zaobserwowane różnice w odlewach o różnej zawarto-
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ści materiału wtórnie przetapianego, należy wykonać próby z zastosowaniem większej ilości 
materiału z wtórnego przetopu. Doniesienia literaturowe bowiem są sprzeczne, zarówno co 
do wpływu wielokrotnych przetopów na właściwości mechaniczne jak i strukturę oraz od-
porność korozyjną [1, 3, 4, 6-11].

a) b) 

Rys. 7. Struktura przełomu w środku odlewu zawierającego 50% nowego stopu; odlew 
próżniowo-ciśnieniowy; SEM

Podsumowanie4. 

Porównując wyniki badań właściwości mechanicznych nie stwierdzono istotności róż-
nicy (przy kryterium p<0,05) dla stopów odlewanych odśrodkowo oraz próżniowo zawiera-
jących tylko nowy materiał oraz 50% nowego materiału. Otrzymane parametry wytrzymało-
ściowe są niższe niż deklarowane przez producenta.

W strukturze zaobserwowano większy stopień porowatości odlewu i nieciągłości po gra-
nicach dendrytów na przełomach w materiale odlewanym odśrodkowo.

W niektórych próbkach ujawniono niejednorodności strukturalne w środkowej części prze-
kroju, w postaci bardzo grubych dendrytów z rzadziznami. Konieczne są dalsze badania celem 
określenia, czy ich przyczyną jest jedynie niewłaściwa technologia przygotowania formy od-
lewniczej, czy również zmiana parametrów stopu zawierającego materiał z przetopu wtórnego. 
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THe iNFLUeNce OF cASTiNG TecHNOLOGieS ON qUALiTY OF DeNTAL 
cOBALT ALLOY

Summary. The essential reasons for failure during the frame dentures manufacture arise due to the 
clinical mistakes such as incorrectness or imprecision of design and non-adherence to technical proce-
dures in prosthetic laboratory. The casting of metallic denture is one of the most important manufacture 
stage which has the influence on denture quality. In this paper an influence of casting method on me-
chanical properties and structure of CoCrMo dental alloy is carried out. Two methods of casting were 
used: centrifugal casting and vacuum pressure casting. The mechanical properties and microstructure of 
precision castings were compared.. No statistically significant differences between mechanical proper-
ties of centrifugal and vacuum-pressure casting alloys with 100% and 50% new material were found 
(significance limit p<0,05). Higher porosity and discontinuities on dendrite boundaries in centrifugal 
cast fractures than in vacuum-pressure cast fractures were observed.
Key words: dental alloy, centrifugal casting, vacuum-pressure casting, strength


