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Abstract: The aim of the present paper is to investigate the surface and microstructural defects of four-part dental bridges, manufactured 
of Co-Cr alloy by three different technologies: standard lost-wax casting, using silicon key for wax models preparation; casting of wax 
models, produced by prototyping technology; Selective Laser Melting (SLM). The surface and microstructural defects were observed by 
optical microscopy, while the surface roughness was investigated by profile meter. It was established that the defects of the dental bridges 
were typical for the technology used. Draws of about 0,5mm – 3,5mm on the surface of the bridge bodies are the most characteristic for the 
castings, while pores and laminations of 0,1mm-1,2mm are most typical for the constructions, produced by SLM. The surface roughness also 
is influenced by the technology used. Thus the bridges produced by lost-wax process characterize with the smoothest surface (Ra=1,312μm), 
followed by that, casted of prototyped wax models (Ra=3,387μm), while the highest roughness was found on the surface of the bridges 
produced by SLM (Ra =4,24μm). The defects of dental bridges can be eliminated by strict compliance with the operation rules and proper 
adjustment and selection of the technological regimes. 
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1. Въведение 
Основна тенденция в развитието на технологиите за 

протетичната дентална медицина и зъботехниката през 
последните няколко години се очертава дигитализацията. Тя 
води до намаляване и дори до изключване на ръчната работа, 
т.е. на субективния фактор, с което се повишава точността на 
конструкциите и се намалява времето за тяхното изработване.   

При първия етап на дигитализацията първоначалните 
операции по изработване на една протезна конструкция се 
извършват ръчно от зъболекаря (вземане на отпечатък) и 
зъботехника (отливане на гипсов модел). След това този гипсов 
модел се сканира, със специализиран софтуер се създава 
виртуален 3D модел, по който по-нататък се изработва 
реалната конструкция чрез фрезоване (порцелан) или 
пластмасов модел, предназначен за леене, с 3D принтер по т.н. 
прототипираща технология. Окончателните операции се 
извършват ръчно. На следващия етап апаратурата се допълва с 
интраорален скенер и специализирани машини за директно 
изработване на реалните дентални конструкции като 
ултразвукова машина за фрезоване на синтерован порцелан и 
метални сплави или машина за Послойно Лазерно Стопяване 
(ПЛС) или синтероване на метални сплави. На този етап 
първоначалните ръчни операции, от които започват грешките - 
вземане на отпечатък и отливане на гипсов модел, се 
изключват.  

При прототипиращите  технологии детайлите се изработват 
чрез добавяне на материал. Изграждането става послойно, като 
всеки един слой се получава от прах или течност, който се 
свързва посредством стопяване, синтероване, слепване или 
полимеризация [1,2,3]. Предимствата на прототипиращите 
технологии 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) [4]; бърз процес; лесно 
управляем метод. Основните методи за прототипиране 
включват стереолитографията, послойното лазерно 
синтероване, послойното лазерно стопяване, директното 
отлагане на метали. Процесът на ПЛС се характеризира с 
послойно нанасяне на материал, което позволява изработване 
на детайли със сложна геометрия [5]. Това се постига чрез 

избирателно стопяване на слоеве от метален прах един върху 
друг с помощта на топлинната енергия на фокусиран лазерен 
лъч. Благодарение на възможността за изработване на детайли 
със сложна форма, процесът на ПЛС е много подходящ за 
приложение в медицината и денталната медицина [5,6,7].  

При направените изследвания е установено, че дентални 
мостови конструкции, произведени с помощта на 
прототипирани 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 
[8]. Освен това точността на ажустиране на тези конструкции 
също е най-голяма в сравнение с тези, произведени по 
класическа технология или ПЛС [9].  

Целта на настоящата статия е изследване на дефектите по 
повърхността и в микроструктурата на дентални мостове, 
изработени по три различни технологии: чрез отливане по 
восъчен модел от силиконов ключ, чрез отливане по 
прототипиран модел от восъкоподобна пластмаса и чрез 
послойно лазерно стопяване. 

2. Методика на експеримента 
За да се получат образци с достатъчно добра повторяемост 

най-напред е изработен един основен 4-членен мост – модел. 
По него са направени отливна форма (силиконов ключ) (фиг.1-
а) за изработване на восъчни модели и виртуален 3D модел 
(фиг.1-б) за технологиите с послойно нанасяне на материал. 
Изработени са по 5 броя дентални мостове по три различни 
технологии. Първата технология е класическата, при която най-
напред са получени восъчни модели (фиг.1-в) чрез изливане на 
восък в силиконов ключ. От тях чрез центробежно леене с 
високочестотна апаратура за топене са отлети протезни 
конструкции (фиг.1-г и фиг.1-д) 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. При втората технология 
мостовете са отлети от същата сплав, но моделите са 
произведени от восъкоподобен полимер (фиг.1-е) чрез 
послойно нанасяне на материал с помощта на системата за 
прототоипиране на микроструктури „Solidscape 66+“. С цел 
постигане на максимално висока точност е работено с дебелина 
на слоевете от 0,0127 mm.  А при третата – мостовете са 
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произведени директно от 3D модела (фиг.1-ж) по метода на 
ПЛС, като е използвана машина SLM 125 на фирма “SLM 
Solutions”, Германия. Изходният материал е Co-Cr сплав на 
прах (Co212-f по ASTM F75) със същия химичен състав както 
на сплав „Biosil”, която е разтопявана на слоеве с дебелина 
0,03mm до получаване на желаната конструкция. Използван е 
режим, препоръчан от фирмата-производител на апаратурата. 

Дефектите по повърхността и в микроструктурата на 
образците са изследвани с помощта на металографски 
микроскоп. На 3 моста от всяка технология е измерена 
грапавостта на повърхността с профиломер Taylor Hobson 
Surtronik 3. Всички образци са фиксирани първо върху 
силиконово блокче – основа и след това е измерено средното 
аритметично отклонение Ra на грапавостта на вестибуларната 
повърхност на втория премолар от моста.  

3. Получени резултати  

3.1. Повърхностни дефекти 
По повърхността на мостовите тела на конструкциите, 

изработени чрез леене, се наблюдават по 1-2 всмукнатини, 
чиито размери варират между 0,5mm – 3,5mm (фиг.2 и фиг.3). 
Тяхното разположение съвпада с местата на връзка с леяковите 
канали. Не се наблюдава определена зависимост между 
големината и броя на всмукнатините и обема на мостовото 
тяло. По коронките-мостокрепители не са открити дефекти от 
този род.  

По повърхността на мостовете, отлети по прототипиран 
модел, се забелязват следи от послойното нанасяне на 
материала (означени със стрелки на фиг.3). Те се виждат 

д) 
в) г) 

е) 

Конвенционална технология  

Послойно лазерно стопяване  

Прототипиране и леене 

a) 

б) 

ж) 

Фиг. 1 Последователност на изработване на 4-членни мостове при конвенционална  технология (матрица за 
отливане на восък – а), восъчен модел – б), восъчен модел с леякова система – в), отлята коснтрукция – г); 
прототипиране и леене (виртуален 3D модел – д), прототипиран модел от восъкоподобна пластмаса – е), 
восъчен модел с леякова система – в), отлята конструкция – г); послойно лазерно стопяване (виртуален 3D 
модел – д), готова конструкция – ж). 

1,5 mm 

Фиг. 2 Дефекти по повърността на мостовите 
тела на 4-членен мост, изработен по класическа 
технология. 
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особено ясно в местата на връзка на отделните елементи на 
моста – между двете мостови тела и между мостокрепител и 
мостово тяло.  

Повърхността на конструкциите, изработени чрез ПЛС, се 
характеризира с наличие на частично разтопени прашинки 
(означена със стрелка на фиг.4) и ясно видими следи от 
слоевете последователно стопяван метал. По оклузалната 
повърхност има остатъци от опорите, използвани по време на 
производствения процес. 

Грапавостта на повърхността на мостовете, отлети по 
восъчни модели от силиконов ключ (фиг.2) е характерна за 
точна отливка, допълнително обработена чрез пясъкоструене. 
Повърхността на образците, отлети от прототипирани модели 
(фиг.3), е по-грапава, а най-грапава е повърхността на 
мостовете, произведени чрез ПЛС (фиг.4). Нашите предишни 
изследвания [9] покават, че най-ниско средно аритметично 
отклонение на грапавостта – Ra имат мостовете, отлети по 
модел от силиконов ключ - 1,312μm (фиг.5). Грапавостта на 
образците, отлети по прототипирани восъкоподобни модели 
(Ra =3,387μm), е почти 3 пъти по-висока, а тази на мостовете, 

1,5 mm 

Фиг. 3 Дефекти по повърността на мостовите 
тела на 4-членен мост, изработен чрез леене по 
прототипиран модел от восъкоподобна 
пластмаса. 

0,2 mm 

Фиг. 4 Дефекти по повърността на мостовите тела на 4-членен мост, изработен чрез 
послойно лазерно стопяване. 

Фиг. 5 Грапавост на повърхността на дентални 
мостове изработени по различни технологии: 
класическо леене по восъчен модел – 1; леене по 
прототипиран модел – 2 и послойно лазерно 
стопяване – 3.  
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изработени чрез ПЛС е още по-голяма (Ra =4,24μm). 
Максималното отклонение на стойностите на Ra също се 
повишава и от 0,187μm при мостовете, изработени по 

класическата технология, то достига до 0,82μm при мостовете, 
произведени чрез ПЛС. 

0,2 mm 

а) 

0,2 mm 

б) 

Фиг. 6 Микроструктура на образци, изработени посредством  леене по модел от силиконов ключ – а) и 
по прототипиран модел – б). 

Фиг. 7 Пори в микроструктурата – 1) и 1-1) и разслояване по повърхността – 2) на 4-членен мост, 
изработен посредством послойно лазерно стопяване. 

1-1 

0,2 mm 1 mm 

1 

1 

2 
1 

5 mm 

2 

0,2 mm 
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3.2 Дефекти в микроструктурата 
Микроструктурата на летите образци е плътна, 

едрозърнеста (фиг.6). Отделните зърна се характеризират с 
дендритна морфология. Пори и неплътностни дефекти не се 
наблюдават. Докато микроструктурата на мостовете, 
произвдени чрез ПЛС, е осеяна с пори с различна големина 
(фиг.7-1). Те се характеризират с удължена форма по 
направление на изработване на отделните слоеве. Размерите им 
варират между 0,1mm-1,2mm (фиг.7-1-1). По повърхностите, 
които са изработени последни, се наблюдава разслояване 
(фиг.7-2), т.е. некачествено наваряване на последния слой. Във 
вътрешността на порите и разслояванията ясно се забелязват 
неразтопени и частично разтопени прашинки. 

4. Анализ на резултатите 
Качеството на една протезна конструкция зависи основно 

от точното спазване на технологичния режим за нейното 
производство. При класическата технология металната протеза 
се отлива от восъчен модел. Този восъчен модел се изработва 
ръчно върху гипсов модел – точно копие на протезното поле на 
пациента. Технологията е трудоемка и създава предпоставки за 
генериране на грешки. За да се избегнат, стремежът в 
последните години е все по-голяма част от операциите да се 
извършват на специализирани машини, управлявани с помощта 
на цифровите технологии. Такава възможност дават 
прототипиращите машини, при които моделът на протезата 
може да се изработи чрез послойно изграждане от восък или 
пластмаса по виртуален 3D модел. Той се създава със 
специализиран софтуер по данни на сканирания гипсов модел. 
При послойното лазерно стопяване металната мостова протеза 
директно се получава от виртуалния 3D модел. Особеностите 
на всяка една технология, възможностите на използваната 
апаратура и изборът на правилни технологични режими 
определят качеството на получения детайл. 

Всмукнатините по мостовите тела, получени след отливане 
на протезите, са в резултат на големия им обем и 
недостатъчното захранване с течен метал по време на 
кристализация.  Особеностите на послойното получаване на 
модела от восъкоподобна пластмаса оставят отпечатък и върху 
получената метална отливка. Поради това и нейната грапавост 
е по-голяма от тази на отливката, получена по класическата 
технология. Спецификата на технологията на изработване на 
детайли с ПЛС определя високата грапавост на тяхната 
повърхност и порьозността на микроструктурата. Грапавостта 
се дължи както на отделните слоеве стопен метал, така и на 
частично стопени прашинки и остатъци от опорните стълбчета. 
А порите и разслояванията с различна големина са в резултат 
на недостатъчна мощност на лазерния лъч, който не е успял да 
стопи металния прах на необходимата дълбочина.  

Дефектите на 4-членните мостове, получени по три 
различни технологии, са характерни за всяка една от тях. Те 
може да се избегнат чрез стриктно спазване на правилата за 
работа и на технологичните режими. Всмукнатините на 
отливките може да се елиминират чрез използване на 
смукателна глава с по-голям обем, а порьозността на 
конструкциите, изработени чрез ПЛС – чрез повишаване 
мощността на лазерния лъч.  

4. Заключение  
Изследвани са дефектите на 4-членни мостове, получени по 

класическа технология - чрез отливане по восъчен модел от 
силиконов ключ, чрез отливане по прототипиран модел и чрез 
послойно лазерно стопяване.  

Установено е, че дефектите на неподвижните протези, 
получени по трите различни технологии, са характерни за всяка 
една от тях. За отливките това са всмукнатини по мостовите 
тела с размери 0,5mm – 3,5mm, а за конструкциите, изработени 
чрез ПЛС – пори и разслоявания в микроструктурата с 
големина 0,1mm-1,2mm.  

Грапавостта на повърхността на 4-членните мостове силно 
се влияе от технологията на получаване. Най-гладка е 
повърхността на мостовете, отлети по восъчни модели от 
силиконов ключ с Ra = 1,312μm, следват образците, отлети от 
прототипирани модели, с Ra =3,387μm и най-грапава е 
повърхността на мостовете, произведени чрез ПЛС с Ra 
=4,24μm. 

Дефектите на 4-членните мостове може да се избегнат чрез 
стриктно спазване на правилата за работа и правилна настройка 
и подбор на технологичните режими. Тъй като технологиите на 
послойно изработване на конструкции от восък, пластмаси и 
метални сплави са разработени през последните десетина 
години, необходими са допълнителни проучвания за 
прецизиране на техните режими за получаване на качествени 
детайли.  
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