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Abstract: The aim of the present paper is to study the factors, influencing on the quality of Co-Cr dental alloys, cast using 3D 
printed patterns. Three groups of factors are discussed: the properties of the materials for 3D printing, the special features of the 3D printing 
process and the peculiarities of the casting. As mainly polymers are used for 3D printing of cast patterns, the right material should be chosen, 
which burn without residue and have no thermal expansion. The main disadvantage of 3D printed patterns is their higher roughness, which 
depends on the type of 3D printing process, position of the objects towards the print direction and the layers thickness. In order to obtain 
castings with smooth surfaces, it is necessary to use cast patterns made by stereolithography with the possible minimum thickness of the 
layer. Each type of 3D printer uses a specific polymer type, therefore it is necessary the investment material to be selected depending on the 
polymer type. The heating regime of the casting mold is determined by the type of investment material and the alloy to be cast. To obtain a 
quality casting, all these dependencies must be strictly observed. 
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1. Въведение 
Сплавите на основата на кобалт и хром са едни от най-

предпочитаните за изработване на дентални конструкции, 
защото се характеризират с високи якостни свойства, висока 
корозионна и износо-устойчивост, висока биосъвместимост и 
сравнително ниска цена. От началото на миналия век до сега 
леенето е най-разпространената технология за производство на 
метални инфраструктури в денталната медицина. Тя се 
характеризира с голям обем ръчна работа, извършвана от 
квалифициран зъботехник. Технологичният процес се състои 
от: 1) изработване на гипсов модел на клиничния случай; 2) 
изграждане по него на восъчен модел на конструкцията и 
поставяне на леякова система; 3) опаковане с огнеупорен 
материал и изработване на отливната форма; 4) нагряване на 
отливната форма за изгаряне на восъка; 5) отливане и 6) 
почистване на готовата отливка. Тази конвенционална 
технология е свързана с голям разход на време и генериране на 
множество грешки поради високия процент участие на 
субективния фактор.  

Навлизането на съвременните CAD/CAM системи и на 
технологиите за изработване с добавяне на материал (адитивни 
технологии) през последните 30 години на миналия век 
позволяват да се намали количеството ръчна работа, да се 
повиши качеството на денталните конструкции, времето за 
тяхното производство, от там и тяхната цена [1,2]. 
Използването на екстра-орален скенер дава възможност да се 
елиминира стъпка 2 на конвенционалната технология и 
моделът на металната инфраструктура да се генерира със 
специален софтуер. При работа с интра-орален скенер отпада и 
стъпка 1, защото по данните от скенера се генерира виртуален 
модел на протезното поле, който се използва за създаване на 
виртуален 3D модел на конструкцията. В зависимост от CAM 
модула, чрез фрезоване или 3D печат може да се изработят или 
леярски модели от восък/пластмаса или готовата конструкция 
от дентална сплав, с което да отпаднат от стъпка 3 до стъпка 5 
на конвенционалната технология. 

Процесите с Добавяне на Материал (ПДМ), които най-често 
се използват за изработване на детайли от пластмаса, включват: 
стереолитография (Stereolithography - SLA), изработване на 
модели чрез напластяване на материал (Fused Deposition 
Modeling - FDM), мулти-джет моделиране (Multi Jet Modeling - 
MJM) и избирателно лазерно синтероване (Selective Laser 

Sintering (SLS) [2-4]. Екипът на Bassoli E. [5] изследва 
точността на размерите при използване на технологията за 3D 
печат при два леярски процеса: прецизно леене по 3D 
принтирани модели и Z-процес за изработване на кухини в 
отливки от леки сплави. Те показват, че и двете решения са 
ефективни при получаване на технологични прототипи за леене 
за кратко време, на ниска цена и с допуски на размерите, 
напълно съответстващи на процеса на леене. Изследванията на 
Ishida Y. и Miyasaka T. [6] доказват, че геометричната точност 
и грапавостта на повърхността на модели за отливане на 
дентални конструкции зависят от вида на ПДМ. При повечето 
случаи размерите на почти всички образци са по-малки от тези 
на виртуалния 3D модел. По отношение отклонението на 
размерите от допустимата стойност, принтерът, работещ на 
принципа на FDM показва най-висока точност на външния 
диаметър, но най-ниска точност на вътрешния диаметър и на 
дълбочината. Най-голяма точност на вътрешния диаметър и 
дълбочината показват принтерите, работещи на принципите на 
MJM и лазерна SLA. Грапавостта на повърхността на 
образците, отпечатани с FDM принтер, е най-голяма. 
Грапавостта по оста на зъба е най-малка при короните, 
изработени с лазерен SLA принтер, а грапавостта в 
хоризонтална посока е най-малка на короните, създадени с 
MJM принтер. В резултат на по-високата грапавост на 
повърхността на леярските модели, изработени чрез 3D печат, 
грапавостта на образците, отлети с тях, е почти три пъти по-
висока от тази на отливки, изработени с восъчни модели от 
силиконова матрица (Ra=3.387 μm и Ra=1.312 μm съответно) 
[7]. Braian M. и колектив [8] определят производствените 
допуски на детайли от пластмаса, изработени с помощта на 
четири налични на пазара системи, работещи на принципа на 
SLS и MJM. Те показват, че точността на образците зависи от 
технологичния процес, както и от големината и сложността на 
тяхната форма. Според тях процесът на MJM осигурява най-
висока точност - около 10 µm при малки образци (16x16x 7 
mm3) и по-малко от 30 µm при по-големи обекти (14x44x24 
mm3).  

Технологиите за изработване с добавяне на материал са 
сравнително нови, развиват се много бързо и с безспорните си 
предимства навлизат в много области, но изследванията за 
качеството на детайлите, произведени с тях, изостават в 
сравнение със скоростта на тяхното приложение. Целта на 
настоящата статия е да се разгледат факторите, които оказват 
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влияние върху качеството на дентални Co-Cr сплави, отлети с 
помощта на 3D принтирани модели.  

2. Методика на експеримента 
За изследване остатъка след изгаряне на пластмасата са 

изработени кубични образци с размери 5 х 5 х 5 cm3 от 
материалите Nextdent Model, Nextdent Ortho, Nextdent SG, 
Nextdent C+B, Nextdent Tray, Nextdent Base (фиг.1-а), 
предназначени за печат с 3D принтер RapidShape D30, работещ 
на принципа на стереолитография с проекция от светлинен 
източник (Digital Light Projection (DLP). Образците са нагрети в 
електросъпротивителна пещ Kavo EWL със скорост на 
нагряване 9 оС/min до максимална температура 950 оС и са 
задържани за 30 min. Термичният режим включва и две 
задържания за по 30 min при 220 оС и 600 оС. Остатъка, след 
изгаряне на пластмасата, е оценен по тегловен метод. С 
помощта на прецизна везна са измерени теглата на образците 
преди нагряване и на техния остатък след изгаряне. 

За оценка качеството на дентални конструкции от Co-Cr 
сплави, са отпечатани леярски модели на 4-членни мостове с 
3D принтерите: RapidShape D30, използващ технологията на 
DLP стереолитография (дебелина на слой 35 µm и 50 µm);  
Form 1+, работещ с лазер при стереолитографския процес 
(дебелина на слой 50 µm); и Leapfrog Creatr Dual Extruder, 
печатащ на прнципа на FDM (дебелина на слой 50 µm). По 
метода на центробежно леене със стопяеми модели, отпечатани 
с RapidShape D30, са отлети мостове от Co-Cr сплав i-Alloy с 
химичен състав от производителя: 64% Co, 30% Cr, 5% Mo, 
0.5% C. За изработване на отливните форми е използван 
опаковъчен материал Sherafina-Rapid. Отливните форми са 
нагрети в пещ DT 1200 Benito Dental със скорост 9 оС/min до 
максимална температура 980 оС и са задържани 30 min. 
Отливките са почистени и пясъкоструени със SiO2 с едрина 250 
µm. Качеството на леярските модели и на денталните мостове е 
оценявано чрез външен оглед, светлинен микроскоп и 
измерване на средното аритметично отклонение на грапавостта 
на повърхността Ra с профиломер Taylor Hobson Surtronik 3.  

 

 

 

3. Резултати и анализ 
Тъй като 3D принтираните модели за леене се изработват с 

CAD/CAM системи, то тяхната точност е по-голяма от ръчно 
изработените восъчни модели. Следователно, върху качеството 
на денталните конструкции, отлети от Co-Cr сплави, ще окажат 
влияние свойствата на материалите, от които са принтирани 
моделите, особеностите на процеса на 3D печат и особеностите 
на процеса на леене.  

3.1. Свойства на материали за 3D печат 
За да се получи качествена отливка при процеса на точно 

леене по стопяеми модели, е необходимо материалът на модела 
да изгаря без остатък. Нашите изследвания показват, че остава 
от 0.65%-4.14% материал след изгарянето на образците от 
всички пластмаси (фиг. 1-б и таблица 1), предназначени за 
работа с 3D принтер RapidShape D30. Трябва да се има 
предвид, че всички тези материали имат различно 
предназначение: Nextdent Model е за изработване на 
зъботехнически модели, Nextdent Ortho – за ортодонтски 
модели, Nextdent SG – за хирургични водачи, Nextdent C+B – за 
временни мостове и коронки, Nextdent Tray – за индивидуални 
отпечатъчни лъжици, Nextdent Base – за основи на протези. 
Точно поради изискването за изгаряне без остатък е създаден 
материал, предназначен специално за изработване на модели за 
леене на дентални конструкции – Nextdent Cast [9].  

Другото основно изискване към материалите за модели за 
прецизно леене е да имат минимално или нулево разширение в 
процеса на нагряване на отливната форма. В противен случай 
може да се стигне до спукване на самата форма (фиг. 2) и до 
получаване на дефектна отливка (фиг. 3).  

За да няма деформации на модела в процеса на изработване 
на отливната форма е необходимо той да е от материал с 
достатъчно високи механични ссвойства. Принтерът, работещ 
на прнципа на FDM, използва пластмаса PLA (Polylactic Acid), 
който се характеризира със сравнително ниски механични 
свойства. За изходен материал при процесите на 
стереолитография се използва течност на метаакрилатни 

фотополимеризиращи мономери. За да протече полимеризация 
по целия обем на конструкцията и да се гарантират 

Таблица 1. 
Остатък след изгаряне на образци от пластмаса Nextdent 

Образец Тегло Nextdent Model Nextdent Ortho Nextdent SG Nextdent C+B Nextdent Tray Nextdent Base 
куб g 0,145 0,152 0,144 0,153 0,149 0,159 
остатък 

  
g 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
% 4,14 0,66 0,69 0,65 0,67 0,63 

 

Фиг. 1 Изследване на остатък след изгаряне на пластмаси, използвани за 3D печат с принтер RapidShape D30. 
Изследвани образци – а) и остатък след изгаряне – б). 

а) б) 
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необходимите механични свойства, след 3D печат се прилага 
окончателна фотополимеризация [9]. 

3.2. Особености на процеса на 3D печат 
Процесът на 3D печат се характеризира с изграждане на 

обекта слой по слой чрез полимеризация, стопяване или 
синтероване. Качеството на детайлите зависи от вида на 
процеса, дебелината на слоя и разположението на образеца 
спрямо направлението на изграждане.  

На фиг. 4 са показани модели на дентални мостове, 
отпечатани с три вида принтери. Ясно се вижда, че мостовете, 
изработени чрез напластяване на материал (FDM), имат най-
висока грапавост в сравнение с останалите технологични 
процеси. Грапавостта на моделите, изработени чрез двата вида 
стереолитография, е съизмерина. На фиг. 5 се вижда, че 
грапавостта на леярските модели, изработени чрез DLP 
стереолитография е 2-3 пъти по-голяма от тази на основния 
модел, от който е генериран виртуалния 3D модел. Намаляване 
дебелината на полимеризационния слой води до намаляване 
грапавостта на повърхността. Но дори и след пясъкоструене, по 
отливката се забелязват следи от слоевете на модела (фиг. 6).  

Следователно, за получаване на точни отливки с висока 
гладкост, е необходимо да се използват леярски модели, 

изработени по метода на стереолитографията с възможната 
минимална дебелина на слоя.  

3.3. Особености на процеса на леене 
За високото качество на отливките от Co-Cr дентални 

сплави е важно: 1) да се подберат съответстващи материал за 
3D принтирания леярски модел и опаковъчен материал за 
отливната форма, които са в зависимост от наличния принтер и 
денталната сплав; 2) всички операции по целия технологичен 
процес на отливане да се изпълняват стриктно в зависимост от 
използваните материали и инструкциите на производителя. 

В процеса на леене на Co-Cr сплави е необходимо 
отливната форма да се нагрее до температури около 800-1050 
оС, които се подбират в зависимост от използваната сплав. 
Конвенционалната процедура при работа с опаковъчен 
материал Sherafina-Rapid се състои от [10]: 1) поставяне на 
муфата в студена пещ около 20 min след началото на 
разбъркване на опаковъчния материал; 2) нагряване със 
скорост 9-20 оС/min; 3) достигане до окончателната 
температура (в зависимост от сплавта) и задържане за около 45 
min. Когато се използват модели от пластмаса, обаче, се 
препоръчва да се използва термичен режим със задържане [10]. 
Тогава отливната форма се поставя в предварително загрята до 

а) б) в) 

Фиг. 4 Леярски модели на дентални мостове, изработени чрез лазерна стереолитохграфия – а), DLP 
стереолитография – б) и напластяване на материал (FDM) – в). 

Фиг. 3 Дефектна отливка, получена вследствие спукване на отливната форма. 

Фиг. 2 Отливна форма, спукана по време на нагряване преди отливане. 
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температура 360 оС пещ и се задържа за около 30 min за да 
изгори пластмасата. След това нагряването продължава без 
задържане докато се достигне окончателната температура в 
зависимост от сплавта.   

При използване на 3D принтирани леярски модели трябва 
да се има предвид, че всеки вид 3D принтер използва различен 
вид пластмаса, специфичен за него самия. Следователно, 
опаковъчния материал се подбира в зависимост от вида на 
пластмасата. Термичния режим на нагряване на муфата се 
определя от вида на опаковъчния материал и сплавта, която ще 
се отлива. За получаване на качествена отливка всички тези 
зависимости трябва стриктно да се спазват.  

Използвания от нас опаковъчен материал Sherafina-Rapid за  
отливане на конструкции от дентална Co-Cr сплав i-Alloy с 3D 
принтирани модели от пластмаса Nextdent Cast не даде много 
добри резултати. При нагряване на отливните форми по 
конвенционалната процедура някои от тях се напукаха (фиг. 2). 

Затова се премина към изотермично загряване със скорост 9 
оС/min до максимална температура 980 оС и задържане за 45 
min. Термичният режим включва и две задържания за по 30 min 
при 220 оС и 600 оС.. Това даде по-добри резултати, но при 
спазване и на другите изисквания при изработване на отливна 
форма – достатъчно разстояние между модела и стената на 
формата и използване на метален пръстен при изработването й 
и в процеса на отливане. За протичане на нормален процес на 
леене и получаване на качествени отливки при работа с 3D 
принтирани модели от пластмаса Nextdent Cast е необходимо 
да се използва препоръчания опаковъчен материал Sheravest RP  
и отливната форма да се нагрява със съответния термичен 
режим. 

 
4. Заключение  
Настоящата статия се занимава с факторите, които оказват 

влияние върху качеството на дентални Co-Cr сплави, отлети с 
помощта на 3D принтирани модели.  Разгледани са три основни 
групи: свойствата на материалите, от които са принтирани 
моделите, и особеностите на процесите на 3D печат и на леене.  

Тъй като в процесите на 3D принтиране се иползват 
основно пластмаси за изработване на леярски модели, трябва 
да се подбере материал, който изгаря без остатък и има 
минимално или нулево термично разширение.  

Основен недостатък на 3D принтираните модели е тяхната 
висока грапавост, която зависи от вида на 3D принтиращия 
процес, позицията на обекта спрямо посоката на изграждане и 
дебелината на слоя. За да се получат отливки с висока 
гладкост, е необходимо да се използват леярски модели, 
изработени по метода на стереолитографията с възможната 
минимална дебелина на слоя.  

Всеки вид 3D принтер използва различен вид пластмаса, 
специфичен за него самия, следователно е необходимо 
опаковъчния материал да се подбира в зависимост от вида на 
пластмасата. Термичния режим на нагряване на муфата се 
определя от вида на опаковъчния материал и сплавта, която ще 
се отлива. За получаване на качествена отливка всички тези 
зависимости трябва стриктно да се спазват. 

Тъй като 3D принтиращите технологии се развиват 
изключително бързо, необходими са постоянни изследвания за 
тяхното рационално приложение в леярското производство. 
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6. Използвани съкращения 
ПДМ - Процеси с Добавяне на Материал  
DLP - Digital Light Projection  
FDM - Fused Deposition Modeling 
MJM - Multi Jet Modeling 
PLA - Polylactic Acid 
SLA – Stereolithography 
SLS - Selective Laser Sintering  

 
 

Фиг. 5 Грапавост на леярски модели на дентални 
мостове, изработени чрез DLP стереолитография с 
различна дебелина на слоя. 

2 mm 

а) 

2 mm 

б) 

Фиг. 6 Повърхност на леярски модел на дентален мост, 
изработени чрез DLP стереолитография с 50 µm 
дебелина на слоя – а) и отливка от Co-Cr сплав – б). 
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