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Abstract: Present paper deals with the possibilities of multiple manufacturing of 4-parts dental bridges using wax models produced by 
two different techniques: silicon key and rapid prototyping. The first bridge was made of Co-Cr alloy by the standard lost-wax technology. It 
was used for manufacturing of silicon key and 3D model. Five wax models were produced manually using silicon key, which then were used 
for casting of 5 bridges. The 3D model was incorporated into the software of the prototyping machine for manufacturing of 6 Indura Cast 
wax models. They were used for casting of bridges by lost-wax technology. The elements of the all samples were measured and their 
accuracy was estimated. The average sizes and maximum size’s deviation were calculated. The deviations of the sizes of joints 0,3-0,7mm 
and of the bridge bodies 1,04-1,54mm in silicon key technique show that the bridges produced by this method have lower accuracy than that 
produced by Indura Cast wax prototypes.  
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1. Въведение 
Зъбопротезните конструкции - мостове и коронки спадат 

към неподвижните протезни конструкции. Те служат за 
възстановяване на разрушени или липсващи зъби. Коронките 
се използват за да възстановят целостта на зъба, а мостовете - 
да възстановят функцията на липсващ зъб или редица от 
липсващи зъби. За да бъде използван мост в лечебната 
практика, е необходимо да има поне два здрави зъба около 
липсващия (липсващите), които да служат за основа на моста. 
Мостът представлява сбор от коронки - мостокрепители и 
средно лято тяло, което замества липсващия зъб.  

В денталната практика мостовете се изработват 
индивидуално според ситуацията на всеки един пациент. В 
зависимост от приложението и изискванията за естетика и 
механична устойчивост, те се изработват от различни 
материали - благородни и неблагородни сплави, чиста 
керамика, металокерамика и метален скелет, инкрустиран с 
пластмаси или композит.  

При изследването на новите материали и технологии за 
производство на неподвижни протезни конструкции е 
необходимо, обаче, да се изработят няколко или няколко 
десетки образци с еднаква форма и размери. При използване на 
стандартния метод чрез ръчно изработване на восъчни модели 
не е възможно да се постигне висока точност и повторяемост 
на образците. Такива възможности се предлагат от навлезлите 
в последните 30 години прототипиращи технологии. 

Прототипирането или послойното производство комбинира 
различни методи, материали и технологии за производство на 
триизмерни обекти директно от източника на данни - 
компютър за автоматизирано проектиране (CAD) като се 
премахва необходимостта от инструменти [1,2]. 
Прототипиращите  процеси спадат към процесите на обработка 
чрез добавяне на материал. При тях в даден момент се 
изгражда един слой от прах или течност, който се свързва 
посредством стопяване, синтероване, слепване или 
полимеризация [3,4]. Предимствата на прототипиращите 
технологии в сравнение с класическите са: получаване на 
много сложни детайли с голяма точност и повторяемост; 
възможност за обработване на разнородни материали; направа 
на детайли от един или различни материали (композит) [5]; 
бърз процес; лесно управляем метод. 

  Основните методи за прототипиране включват 
стереолитографията (stereolythography - SLA), селективно 
лазерно синтероване (selective laser sintering - SLS), селективно 
лазерно стопяване (selective laser melting - SLM), директното 
отлагане на метали (direct metal deposition - DMD) и 
моделиране с разтопено отлагане (fused deposition modeling - 
FDM). Разнообразни и разнородни материали могат да се 
използват за изработване на прототипи – от восъци и пластмаси 
до метали и сплави (стомани, Co-Cr сплави, титанови сплави), 
та дори оксиди и карбиди (Al2O3, SiC) [2]. 

Целта на настоящата статия е да се изследва възможността 
за използване на модели от восък, произведени с помощта на 
силиконов ключ и технология на прототипиране, за 
многократно отливане на 4-членни дентални мостове от Co-Cr 
сплав.   

2. Методика на експеримента 
Отлети са пет 4-членни моста от Co-Cr сплав „Biosil” с 

химичен състав, даден от производителя: 64,8% Co; 28,5 Cr; 
5,3% Mo; 0,5% Si; 0,5% Mn; 0,4% C. Восъчните модели са 
получени чрез изливане на восък в силиконов ключ. Отлети са 
още шест 4-членни моста от същата сплав, но моделите са 
произведени от восъкоподобен полимер по технологията на 
прототипиране. Измерени са стойностите на връзките между 
мостовите тела и мостокрепителите, ширината на мостовите 
тела и дължината на всички изработени мостове по схемата, 
показана на фиг.1. Изчислени са най-голямото отклонение на 
размерите – еmax и средната им стойност - aср, bср, Lср по 
следните формули: 

Фиг.1 Схема на измерване на мостови конструкции, 
изработени с помощта на дублажни модели. 
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Където: еmax е най-голямото отклонение на размерите, mm; 
amax – най-голям размер на образеца, mm; amin – най-малък 
размер на образеца, mm; aср – среден размер, mm; n – борй на 
образците. 

3. Получени резултати и анализ 
Изработване на основната мостова конструкция 

В денталната медицина и зъботехниката протезните 
конструкции се изработват в единични бройки. Те са 
предназначени за определен пациент и зависят от спецификата 
на съответния случай. Изработването на метални конструкции 
се извършва най-често по метода на центробежно леене с 
високочестотна апаратура за топене, като се използват ръчно 
приготвени модели от восък. 

Вероятността за добра повторяемост на няколко моста, 
отлети по восъчни модели, ръчно изработени върху един и 
същи гипсов модел е много малка. Затова се налага да се търсят 
други начини за „дребно-серийно“ производство на восъчни 
модели с достатъчна точност. Единият подход е чрез 
изработване на форма, в която да се отлее восъка, а другият - да 
се използват новите технологии на бързо прототипиране. Но за 
целта е необходимо да се изработи един основен 4-членен мост 
- модел, по който да се направят отливната форма за восъка и 
3D модела за прототипната машина. 

Изработването на основния 4-членен мост – модел (фиг. 2) 
е извъшено в следната последователност: 

1) Изработване на гипсов модел с подвижни пънчета от 
твърд гипс – IV клас (фиг.2-а); 

2) Моделиране на 4-членната мостова конструкция от 
восък (фиг.2-б); 

3) Поставяне на отливни щифтове и леякова система; 
4) Опаковане на восъчния моделaж с опаковъчна маса 

Shera cast; 
5) Нагряване на муфата до температура 980оС и 

задържане 30min; 
6) Отливане с помощта на апарат за индукционно топене 

и леене на метали Castomat Krupp table; 
7) Почистване на отливната форма от опаковъчната маса;  
8) Изрязване на леяковата система с карборундов 

сепаратор; 
9) Грубо зачистване на отливката с карборундов шлайф-

грифер; 
10) Пясъкоструене на отливката с Al2O3 с едрина 120µm 

при налягане 6 bar.  

Изработване на мостови конструкции от дублажни 
модели, получени чрез силиконов ключ 

След изработване на основния мост-модел от восък, от него 
се взема отпечатък със силиконов отпечатъчен материал 
Zetalabor (фиг.3-а). Този така наречен „силиконов ключ“ се 
използва за форма за отливане на восъка (фиг.3-б) и за 
многократно получаване на восъчни модели, идентични на тези 
за основния мост-модел. Отливането на мостовете от сплав 
Biosil (фиг.4-а) и окончателното почистване стават по описания 
по-горе начин. 

 

a) б) в) 

Фиг. 2 Изработване на основната 4-членна мостова конструкция от 
Co-Cr сплав. Изработване на майсторски гипсов модел с подвижни 
пънчета – а), восъчен модел на мостовата конструкция – б) и 
металният мост, ажустиран върху гипсовия модел – в). 

a) б) в) г) 

Фиг. 3 Изработване на 4-членни мостове чрез използване на дублажни восъчни модели, получени с помощта на 
силиконов ключ. Изработване на силиконов ключ–а), отливане на дублиращи модели от восък–б), изработване на 
леяковата система – в) и опаковане на восъчния моделаж–г). 
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Изработване на мостови конструкции от дублажни 
модели, получени чрез прототипиране 

За да се изработи една конструкция чрез прототипиране 
първо трябва да се създаде 3D модел. В нашия случай 
гипсовият модел е сканиран като е използвана апаратура KaVo 
Everest-Sscan Pro, снабдена със софтуеър Everest Scan Control. 
Извършено е общо сканиране на основния метален мост-модел 
(фиг.5-а) в 12 позиции. Направено е и индивидуално сканиране 
на мостокрепителите също в 12 позиции. Сканираната 
информация е обработена, създаден е виртуалният модел и е 
разделен на триъгълници, които образуват мрежата за 
понататъшна обработка. Тази информация е прехвърлена в  
KaVo Surface софтуеър, който е специализиран за целите на 
зъботехниката. С него е извършена 3D виртуализация на 
сканирания модел (фиг.5-б) и разделянето му на части – 
гингива, съседни зъби, антагонисти, мостокрепители.  

Така подготвената информация е подадена за изработване 
на модели от восъкоподобен полимер чрез прототипиране. 
Тяхното производство е извършено с помощта на „система за 
прототипиране на микроструктури“ SolidScape R66+ част от 
машинният парк за бързо прототипиране в Машинно-
технологичният факултет на Технически университет – София, 
показана на фиг.6. 

Прототипирането на моделите за 4-членните мостове е 
извършено в следната последователност: 

1) Наличие на физически модел изработен по методиката 
показана на фиг.2 (фиг.5-а); 

2) Сканиране на модела със KaVo Everest-Sscan Pro и 
обработка на данните в приложението КаVo Surface 
(фиг.5-б); 

3) Отваряне на 3D модела в приложението Model Works и 
създаване на управляваща програма за машината 
(фиг.5-в); 

4) Изграждане на реалните модели в машината; 
5) Химическо разграждане на поддържащият материал и 

получаване на готовото изделие (фиг.5-г);  

Тримерният компютърен модел се отварят в приложението 
Model Works 8.1, където се размножава до необходимият брой 
и детайлите се ориентират в работното пространство на 
машината. С цел постигане на максимално висока точност на 
мостовете е избрана дебелина на слоевете от 0.0127 mm. 

Осигуряването на тази висока точност се извършва, като се 
зададе подравняване след всеки слой, с помощта на вградената 
в машината фреза. След задаване на останалите технологични 
параметри се генерира управляваща програма, която се 
изпраща към машината. 

Фиг.4 Основна конструкция – 1 и 5 броя образци, получени 
чрез дублажни модели, изработени със силиконов ключ – а) и 
4-членни мостове, отлети от дублажни модели, получени 
чрез процес на прототипиране – б). 

б
 

1 

а

 

г) 

a) 

б) 

в) 

Фиг.5 Изработване на 4-членни мостове чрез дублажни 
восъчни модели, получени с помощта на прототипиране: 
основна конструкция – а), 3D модел – б), генериране на 
управляваща програма – в), восъкоподобен модел, 
изработен чрез прототипиране –г). 

 
Фиг.6 Общ вид на „системата за прототоипиране 
на микроструктури“ Solidscape 66+. 
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Ключов момент при подготовката на машината за 
изпълнение на отговорната задача е осигуряването на 
равнинността на работната подложка и отклонението от 
успоредност между тази и равнината на движение на дюзите да 
не надвишават дебелината на слоя. Това се постига чрез 
последователно фрезоване на работната подложка вътре в 
машината. 

Изработката на детайлите отнема 27:40 часа. Запълването 
на цялата работна зона би понижило значително времето за 
изграждане, отнесено към броя на детайлите. На отделна 
операция химически се разтваря розовия поддържащ материал, 
за да остане окончателният модел. 

 От получените модели (фиг.5-г) са отлети и окончателно 
обработени по описания по-горе начин шест моста от сплав 
Biosil (фиг.4-б). 

Точност на мостови конструкции, изработени от 
дублажни модели, получени по различни технологии 

Размерите на елементите на 4-членни мостове, изработени 
чрез дублажни модели със силиконов ключ са дадени в таблица 
1. Вижда се, че максималното отклонение на размерите на 
връзките между мостокрепителите и мостовите тела е в 
границите на 0,30mm за размери а1 и а2 и 0,70mm за размер а3 
(фиг.7-а). Разликата на същите размери с тези на основния 
мост-модел е около  +0,05/+0,15mm.  Но при ширината на 
мостовите тела (b1 и b2) има голямо максимално отклонение - 
1,04mm и 1,54mm за малкото и голямото мостови тела 
съответно. Размерите b1 и b2 на образец 11 са съответно 
6,59mm и 7,77mm, което е доста по-малко от 7,28mm и 8,63mm  

на основния мост-модел. Подобно е и съотношението на размер 
b2 за същия образец. Подробен оглед на образец 11 показа 
недобро оформяне на лингвалните повърхнини на двете 
мостови тела. Всички образци са получени със сравнително 
точна дължина – L (33,90-34,00mm), като максималното 
отклонение е 0,1mm. Като се има предвид добрата точност на 
дължината на мостовете и метода за получаване на дублажните 

Таблица 1 Размери на 4-членни мостове, изработени чрез 
дублажни модели със силиконов ключ [mm]. 

размер a1 a2 a3 b1 b2 L 

образец 11 4,70 5,10 5,60 6,59 7,77 34,00 

образец 12 4,70 5,20 5,85 7,27 8,98 33,94 

образец 13 4,60 5,20 5,85 7,48 9,16 34,00 

образец 14 4,70 5,40 5,90 7,42 8,87 33,90 

образец 15 4,40 5,20 6,30 7,63 9,31 33,92 
среднен 
размер, mm 4,62 5,22 5,90 7,28 8,82 33,95 
максимално 
отклонение, mm 0,30 0,30 0,70 1,04 1,54 0,10 
Основен мост-
модел        4,55 5,10 5,80 7,28 8,63 34,00 

       

Таблица 2 Размери на 4-членни мостове, отлети по дублажни 
модели, получени посредством прототипиране [mm]. 

размер a1 a2 a3 b1 b2 L 

образец 21 4,40 5,00 5,80 7,43 8,55 34,00 

образец 22 4,40 5,00 5,90 7,37 8,48 33,80 

образец 23 4,40 4,90 5,90 7,21 8,48 33,80 

образец 24 4,50 5,00 5,90 7,38 8,50 33,80 

образец 25 4,40 4,90 5,90 7,27 8,49 34,00 

образец 26 4,40 5,00 6,00 7,27 8,52 33,80 
среднен размер, 
mm 4,42 4,97 5,90 7,32 8,50 33,87 

максимално 
отклонение, mm 0,10 0,10 0,20 0,22 0,07 0,20 
       

Фиг.7 Средни стойности и максимално отклонение на размерите на 4-членни мостове, изработени чрез 
дублажни модели със силоконов ключ – a) и получени с помощта на прототипиращ процес – б). 

a) b) 

Фиг.8 Сравнение между размерите на основния мост-модел 
и средните размери на мостови конструкции, отлети с 
восъчни модели, изработени по различни технологии. 
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восъчни модели, то най-вероятно дефектите в мостовите тела 
на образец 11 са получени вследствие свиването на восъка и 
недостатъчното му захранване в процеса на втвърдяване на 
восъчния модел. 

Таблица 2 и фиг.7-б показват размерите на елементите на 4-
членни мостове, отлети по дублажни модели, изработени чрез 
прототипиране. Максималното отклонение на всички размери 
варира между 0,07mm – 0,22mm, което e около три пъти по-
малко в сравнение с това на мостовете, изработени с модели от 
силиконов ключ.  

Средните размери на елементите на мостовете, отлети с 
восъчни модели по силиконов ключ са по-големи от тези на 
основния мост-модел (фиг.8) с изключение на дължината. 
Разликите варират между +0,07/+0,19mm. Докато средните 
размери на почти всички елементи на мостовете, изработени от 
восъкоподони прототипирани модели са по-малки с около 
0,13mm от тези на основния мост-модел. 

4. Заключение  
Настоящото изследване показва, че е възможно 

многократното производство на четири-членни мостове като се 
използват дублажни восъчни модели, изработени по две 
различни технологии: с помощта на силиконов ключ и чрез 
прототипиране.  

В зависимост от използваната технология, точността на 
образците е различна. Размерите на мостовете, отлети по 
восъчни модели, изработени със силиконов ключ, са по-големи 
от тези на основния мост-модел. Максималното отклонение на 
размерите на техните елементи варира в широки граници – от 

0,30mm до 1,54mm. Мостовете, отлети с прототипирани 
восъкоподобни модели са с по-малки размери от тези на 
основния мост-модел. Тяхното максимално отклонение е 
между 0,07mm-0,22mm, т.е. почти 3 пъти по-малко от това на 
мостовете, отлети с модели от силиконов ключ.  

Мостовите конструкции, произведени с помощта на 
прототиппирани дублажни модели са със значително по-висока 
точност по отношение на форма и размери в сравнение с 
мостовете, изработени по восъчни модели от силиконов ключ. 
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