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Protetická technologie
Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím
inovuje výuku teoretického vyučování, zároveň
motivuje a aktivuje žáky.
Seznamuje s brusnými prostředky a jejich využití.
Zabývá se bezpečností při práci s těmito materiály.
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje
pozornost žáků a upevňuje poznatky nabyté
ve výuce.
brusné a leštící materiály, tvrdost, opracování,
diamant, korund, brusná zrna, pískování

Druh učebního materiálu:
prezentace

Pomocné stomatologické
materiály

{

Rozdělění
stomatologických materiálů
Hlavní stomatologické materiály
kovové slitiny
plastické hmoty = umělé pryskyřice
keramické hmoty
Pomocné stomatologické materiály
otiskovací hmoty
modelové hmoty
modelovací hmoty
formovací hmoty (+ spájecí prostředky a tavidla)
izolační prostředky
brusné a leštící prostředky
nezařazené do skupin

Brusné a leštící prostředky

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Blanka Nováková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).



používáme je k povrchové úpravě zhotovených protéz



korekce detailů, které nebyly provedeny při modelaci



leštěním vyhlazujeme zevní plochy protézy a částečně je i zhutňujeme



dobře vyleštěné plochy mají menší sklon k popraskání



méně se na nich ukládají měkké povlaky a zubní kámen, jsou lépe čistitelné



broušením a leštěním se mění stav povrchu, se stoupající kvalitou opracování je
povrch hutnější a méně náchylný k opotřebování



broušení je spojeno s velikým úbytkem hmoty, potřebujeme proto prostředky,
které jsou velmi tvrdé (vždy tvrdší než broušený materiál)



postupujeme vždy tak, že začínáme hrubšími brusnými prostředky a nástroji
a končíme nejjemnějšími



při závěrečném leštění už je úbytek hmoty leštěného objektu
nepatrný a používané leštící prostředky jsou také velmi jemné

Nejpoužívanější brusné materiály


dle Mohsovy stupnice tvrdosti

1) diamant - tvrdost diamantu podle Mohse je 10

- je to čistý krystalický a nejtvrdší přírodní produkt

- je špatným vodičem tepla a používá se prakticky
jen uměle vyrobený








2) korund - přírodní korund s tvrdostí podle Mohse 9
se vyskytuje vzácně, a byl proto zcela
nahrazen korundem umělým (tvrdost 9,3)

- obsahuje převážně oxid hlinitý Al2O3
- výchozí surovinou pro přípravu Al2O3 je bauxit
- brusná zrna se získávají drcením, ideálním tvarem zrna je tvar kubický,
s množstvím povrchových nepravidelností, které vytvářejí ostré pracovní břity

- u nás se vyrábějí korundová brusiva ve třech základních druzích:

a) bílý (99 % Al2O3)

b) růžový (98 % Al2O3)

c) hnědý (96 % Al2O3)

- nejtvrdší brousky jsou z růžového korundu

- brousky se vyrábějí stmelováním vhodným pojivem

- další druh korundu je smirek: je směs 65 % oxidu hlinitého s křemenem
a silikáty

- nejčistší korund je safír



tvrdost podle Mohse je 8
používá se dnes ještě na výrobu brusných terčíků nebo pásků, na něž je nalepen

3) karborund je směs karbidu křemíku
je po diamantu nejtvrdší uměle vyráběný
brusný prostředek s tvrdostí podle Mohse až 9,75
 - krystalizuje v destičkových a jehličkových útvarech
 - kromě tvrdosti a dobré štěpitelnosti má i mimořádnou
tepelnou vodivost, odolnost proti změnám teploty,
vysoký bod tání a chemickou odolnost
 - vyrábějí se dva druhy

a) šedý

b) zelený (chemicky čistý)


4) karbid boru
 - tvrdost 9,75; chemická značka B2C
 - je velmi tvrdý brusný prostředek z lesklých černých krystalů
 - tzv. černý diamant
























5) křemen
- tvrdost 7; chemická značka SiO2
- má zrna s hladkým povrchem a s ostrými hranami, které se
štěpením stále obnovují
- jemně drcený se používá k výrobě brusných terčíků a pásků
6) brusná ocel
- tvrdost 8,2 – 9,2
7) karbid wolframu
- tvrdost 9; chemická značka W2C;
- ve formě nejjemnějšího prášku se mísí s kobaltem
- při zahřátí na 1600 ˚C je směs plastická a lisuje se do tvaru
vrtáčků nebo fréz
Stmelení brusných zrn
k tomu se používá pojivo
anorganická (keramická, magnezitová, silikátová)
organická
(bakelitová, klihová, pojiva z umělých pryskyřic)

Pískování (otryskávání)


křemenný písek nebo jemně drcený korund slouží k odstranění
zbytků formovací hmoty a vrstvy oxidů z odlitků
250, 125, 110, 50 µm (mikronů/mikrometrů)



K jemnému otryskávání se používá perličkové natronové sklo skleněné perly - Perlablast.
Malé perličky ze sodíkového skla bez podílu olova vytvářejí
rovnoměrný matný lesk.
Nedochází k úběru kovu, ale naopak ke zhuštění povrchu.
Odpadá následné opracování neleštěných ploch.






Bezpečnost při práci


Optimální otáčky!



Jemné částečky, které se uvolňují při opacovávání
vdechujeme – silikóza



Pozor na oči!



Ochranné prostředky!

Mohsova stupnice tvrdosti


Mohsova stupnice tvrdosti vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýpat do druhého.
Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení
tvrdosti látek

Tvrdost je fyzikální vlastnost, která je definovaná jako odpor proti vnikání
cizího tělesa, který vynakládá látka.














Tvrdost/Minerál
1
Mastek (Mg3Si4O10(OH)2)
2
Sůl kamenná (NaCl) nebo sádrovec (CaSO4·2H2O)
3
Kalcit - vápenec (CaCO3)
4
Fluorit (kazivec) (CaF2)
5
Apatit (Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-))
6
Orthoklas - živec (KAlSi3O8)
7
Křemen (SiO2)
8
Topaz (Al2SiO4(OH-,F-)2)
9
Korund (Al2O3)
10
Diamant (C)

Kontrolní otázky


1. Co je to tvrdost? (definice)



2. Který materiál na opracovávání je nejtvrdší?



3. K čemu slouží pískovaní?
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