
W obecnych czasach, gdy uroda i wygląd od-
grywają w życiu ogromne znaczenie, pacjenci 
wykazują coraz większe zainteresowanie moż-

liwościami odbudowy protetycznej, która przywróciłaby 
im zdrowy i odmładzający uśmiech. Niezależnie od bu-
dowy chemicznej i techniki wytwarzania (spiekanie, od-
lewanie, tłoczenie, przetwarzanie w technologii CAD/
CAM) ceramiki dentystyczne składają się z dwóch faz: fazy 
szklistej i fazy krystalicznej. Faza szklista otacza fazę krysta-
liczną. W zależności od natury i objętości fazy krystalicznej 
własności mechaniczne i optyczne ceramik znacznie się 
różnią. Zwiększenie ilości komponenty szklistej obniża 
wytrzymałość, ale zwiększa przezroczystość. Materiały 
przeznaczone do uzupełnień pełnoceramicznych mają 
zwiększoną zawartość komponenty krystalicznej (mię-
dzy 35% a 99%). To skutkuje lepszymi właściwościami 
mechanicznymi.

Ceramiki szklane to:
• ceramika skaleniowa na bazie krzemianu glinu – szpat 

polny, 
• ceramika leucytowa na bazie glinokrzemianu potasu 

– leucyt,
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• ceramika dikrzemowo-litowa na bazie dikrzemianu 
litu,

• ceramika szklana na bazie fluoroaminy czterokrze-
mowej – mika.
Ceramiki tlenkowe to:

• ceramika na bazie tlenku glinu,
• ceramika na bazie ditlenku cyrkonu.

Ceramiki szklane 
Ceramiki szklane, które są mieszaniną minerałów w po-
staci drobnych kryształów ulokowanych w macierzy 
szklanej (SiO2), mocowane są  wyłącznie metodą ad-
hezyjną. Najpierw wewnętrzna powierzchnia ceramiki 
musi zostać wytrawiona kwasem fluorowodorowym (HF). 
Skutkuje to powstaniem porowatości, które umożliwiają 
powstanie mikromechanicznego połączenia z systemem 
adhezyjnym. Im dłuższy czas trawienia, tym większa chro-
powatość. Następnie ceramika powinna być oczyszczona 
z resztek kwasu i zdemineralizowanych soli krzemowo-
-fluorowych za pomocą ultradźwięków w obojętnym 
roztworze detergentu lub 96% alkoholu izopropylowego 
przez 3 min. Tak przygotowaną powierzchnię podda-
je się procesowi silanizacji. Przebiega on w dwóch eta-
pach. Etap pierwszy to przekształcenie silanu w silanol, 
który na powierzchni nieorganicznego substratu tworzy 
powłokę o grubości 5-20 nm. W drugim etapie grupy 
metoksylowe (-OCH3) silanu przekształcają się w grupy 
hydroksylowe (-OH) i wiążą się chemicznie z nieorganicz-
nym substratem. Grupy metakrylowe natomiast łączą się 
z analogicznymi grupami cementu kompozytowego.

Ceramika skaleniowa 
Jest to ceramika, która jako pierwsza była stosowana 
w protetyce stomatologicznej. Jest połączeniem kwarcu 
(SiO2), krzemianu glinowo-potasowego (K2OAl2O3SiO2) 
oraz tlenku glinu (Al2O3). Cyna, tytan i tlenki cyrkonu 
są stosowane jako opakery. Tlenki itru i cyrkonu zmniej-
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Niezależnie od budowy chemicznej i techniki 
wytwarzania ceramiki dentystyczne składają 

się z dwóch faz: fazy szklistej i fazy krystalicznej. 

szają podatność na pęknięcia. Do pigmentów metalicz-
nych należą: tlenek tytanu, żelaza, manganu, kobaltu, 
niklu, chrom.

Największą wadą ceramiki skaleniowej jest mała wy-
trzymałość na zginanie (60-110 MPa) predysponująca 
do złamań. Ceramikę tę charakteryzuje duża twardość 
(6,5 GPa wg Vickersa). Oznacza to, że w warunkach jamy 
ustnej wykazuje silne właściwości abrazyjne względem 
zębów przeciwstawnych. Ceramika skaleniowa jest uży-
wana do wykonywania: licówek na słupkach z masy og-
niotrwałej lub folii platynowej, licowania uzupełnień 
metalowo-ceramicznych i ceramicznych, frezowania 
licówek, wkładów koronowych i pojedynczych koron 
w systemie CAD/CAM.

Ceramika leucytowa 
Ceramika leucytowa jest zmodyfikowaną porcelaną ska-
leniową, składającą się w 63% z ditlenku krzemu (SiO2) 
i w 19% z tlenku glinu (Al2O3) z dodatkiem kryształów 
leucytu. Inkorporacja kryształów leucytu tworzy bariery 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się mikropęknięć i do-
datkowo zwiększa sprężystość i odporność na złamania. 
Ponadto proces wtłaczania na gorąco pod dużym ciś-
nieniem redukuje obkurczanie się materiału i zwiększa 
wytrzymałość na zginanie. Wynosi ona 135 MPa. Twar-
dość tego materiału wynosi 6,5 GPa w skali Vickersa.

System oparty na tej ceramice to Empress 1. Jego za-
letami są doskonała estetyka i bardzo dobra adaptacja 
brzeżna. Nie powinien on być jednak stosowany w ob-
szarach narażonych na duże obciążenia oraz w przypad-
ku rekonstrukcji wielopunktowych. Ceramika leucytowa 
jest używana do wykonywania pojedynczych koron, 
wkładów i licówek.

Ceramika dikrzemowo-litowa 
Ceramika dikrzemowo-litowa składa się w 60% z ziaren 
dikrzemianu litu (Li2Si2O5). Mikrostrukturę komponen-
ty mineralnej uzupełniają kryształy ortofosforanu litu. 
Komponentę szklaną tworzą ditlenek krzemu i tlenek 
litu. Materiałem tego typu jest Empress 2.

Ceramika dikrzemowo-litowa jest używana do wyko-
nywania: licówek i wkładów na słupkach z masy ognio-
trwałej, licowania podbudów metalowych i ceramicz-
nych, licówek, wkładów, koron oraz trzyczłonowych 
mostów do drugiego zęba przedtrzonowego włącznie 
w procesie tłoczenia, podbudów koron i mostów w sy-
stemie CAD/CAM. 

Ceramika szklana 
Ceramika ta składa się w 55% z fazy krystalicznej, którą 
tworzą czterokrzemiany fluoromiki (K2Mg5Si8O2F4). Po-
zostałe 45% to faza szklista. W momencie powstawania 
pęknięcia kryształy wzajemnie blokują się, nie dopusz-

czając do jego dalszego rozprzestrzeniania się. Mecha-
nizm ten skutkuje wzrostem wytrzymałości mechanicz-
nej. Odporność na zginanie wynosi 115-125 MPa. 

Ceramikę tę cechuje niska abrazyjność względem 
przeciwstawnych zębów. Twardość wynosi 4,5  GPa 
w skali Vickersa. Dodatkowo konstrukcje protetyczne 
wykonane z tego materiału cechuje „efekt kameleona”. 
W wyniku pochłaniania światła odbitego od sąsiednich 
zębów następuje dostosowanie koloru uzupełnienia 
do ich barwy. Materiałem tego typu jest Dicor.

Ceramika szklana znajduje zastosowanie w wyko-
nawstwie licówek, wkładów i pojedynczych koron w od-
cinku przednim, ale ze względu na duży odsetek niepo-
wodzeń wychodzi z użycia.

Ceramiki tlenkowe 
Ceramiki tlenkowe, ze względu na swą jednolitą budowę 
i brak w składzie krzemu, nie są poddawane trawieniu 
kwasem, gdyż nie doprowadzi to do powstania mikrore-
tencji. Mocowanie odbywa się techniką cementowania 
konwencjonalnego z użyciem cementu fosforanowego 
lub szkłojonomerowego, materiałów hybrydowych lub 
kompozytowych. Ceramika na bazie trójtlenku glinu 

poddawana jest piaskowaniu tlenkiem glinu o średnicy 
ziarna 50 µm przez 15 sekund pod ciśnieniem 2,5 bara. 
Dzięki temu powierzchnia ceramiki jest nie tylko dokład-
nie oczyszczona, ale skutkuje to powstaniem lepszego 
połączenia mikromechanicznego.

Ceramiki na bazie tlenku glinu 
Ceramika tlenkowo-glinowa infiltrowana szkłem. 
Ceramika ta zawiera 82% Al2O3, 12% La2O3, 4,5% SiO3 
oraz 0,8% CaO. Mechanizm wzmocnienia ceramiki op-
arty jest na tzw. efekcie mostkowania. Polega on na tym, 
że pęknięcie, napotykając bardzo twarde i gęsto ułożone 
ziarna tlenku glinu, omija je, przez co wydłuża się droga, 
którą pokonuje. To z kolei związane jest z utratą energii 
i zablokowaniem pęknięcia. Materiał ten charakteryzuje 
się wysoką wytrzymałością na zginanie (350-600 MPa) 
i twardością (11,5 GPa). Materiałem tego typu jest In-
-Ceram Alumina. Ceramika ta znajduje zastosowanie 
w wykonawstwie koron i mostów o krótkim przęśle.

Ceramika tlenkowo-glinowa infiltrowana szkłem 
zawierająca spinel. Ceramikę tę od ceramiki tlenkowo-
-glinowej infiltrowanej szkłem różni podbudowa wyko-
nana z glinianu magnezu MgAl2O4 (spinel magnezu). 
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Proponując pacjentowi dane rozwiązanie 
protetyczne, zawsze należy brać pod uwagę 

skład chemiczny i właściwości materiału, którym 
chcemy się posłużyć. Rozróżnienie ceramik, a zarazem 
odpowiedni sposób przygotowania powierzchni 
do cementowania to ważne elementy gwarantujące 
sukces leczniczy.

Krzeptowskie Centrum Stomatologii Estetycznej, 
ul. Tymiankowa 14, 55-080 Krzeptów

Ze względu na mniejszą zawartość tlenku glinu jest ona 
dwukrotnie bardziej przezierna niż In-Ceram Alumnia. 
Przy odpowiednim dobraniu koloru, dzięki prześwitywa-
niu zęba filarowego przez rekonstrukcję pełnoceramicz-
ną, można uzyskać całkowicie niewidoczne w koronie 
uzupełnienie. Jednak z uwagi na zredukowaną wytrzy-
małość mechaniczną ceramika ta nie nadaje się do re-
konstrukcji w tylnym odcinku łuku zębowego. Materia-
łem tego typu jest In-Ceram Spinel. Ceramika ta znajduje 
zastosowanie w wykonawstwie inlayów i onlayów.

Ceramika tlenkowo-glinowa infiltrowana szkłem 
zawierająca cyrkon. Ceramikę tę od ceramiki In-Ceram 
Alumnia różni zawartość stabilizowanego itrem ditlen-

ku cyrkonu. Ceramika ta ma niewielką przezierność, ale 
dużą odporność na zginanie (476-639 MPa). Materiałem 
tego typu jest In-Ceram Zirconia. Ceramika ta znajduje 
zastosowanie w wykonawstwie uzupełnień w bocznych 
odcinkach łuku zębowego.

Ceramika na bazie czystego tlenku glinu. Cerami-
ka ta składa się w 99,9% z kryształów czystego tlenku gli-
nu Al2O3. Praktycznie nie zawiera mikroporów, w związku 
z czym ma dużą gęstość i wytrzymałość mechaniczną. 
Odporność na zginanie wynosi około 600-687 MPa, twar-
dość – 15 GPa. Jej przezierność jest niewielka. Materia-
łem tego typu jest Procera. Ceramika ta służy do wyko-
nywania podbudów pod korony i mosty w technologii 
CAD/CAM.

Ceramika na bazie ditlenku cyrkonu 
Tlenek cyrkonu jest materiałem polimorficznym. Ozna-
cza to, że występuje on w postaci trzech odmian allo-
tropowych: monocyklicznej (jednoskośnej), tetragonal-
nej i kubicznej. W temperaturze pokojowej ma postać 
monocykliczną. Pomiędzy 1170°C a 2716°C przyjmuje 
postać tetragonalną, powyżej zaś ma postać kubiczną.

Ze wszystkich ceramik to właśnie ceramiki oparte 
na tlenku cyrkonu są najbardziej wytrzymałe. Wytrzy-
małość na zginanie wynosi 1220-1400 MPa. Odporność 
na złamanie dochodzi do 2000 N. Ta wysoka wytrzyma-
łość mechaniczna jest skutkiem zjawiska transforma-

cji wzmacniającej. Polega ona na tym, że w momencie 
powstania pęknięcia i wzrostu naprężenia następuje 
przemiana formy tetragonalnej w monocykliczną. To-
warzyszy temu wzrost objętości kryształów o ok. 3-5%, 
co  ogranicza rozprzestrzenianie się mikropęknięcia. 
W  celu ustabilizowania formy tetragonalnej w  tem-
peraturze pokojowej dodaje się najczęściej tlenki itru 
(3Y-TPZ Yttrium Stabilized Zirconia Policrystals).

Tlenek cyrkonu ma bardzo jednolitą strukturę, prak-
tycznie brak w nim pustych przestrzeni, rys i mikro-
szczelin. Twardość wg Vickersa wynosi ok. 13 GPa. Ce-
ramika cyrkonowa jest całkowicie opakerowa. Materiał 
ten ze względu na dużą wytrzymałość może zastąpić 
metal w uzupełnieniach protetycznych (6). Materiałami 
tego typu są: Lava (3M ESPE), Procera All Zircon (Nobel 
Biocare), Cercon (Degudent), IPS e.max Zir CAD (Ivoclar 
Vivadent), Everest (KaVo). Ceramika na bazie tlenku cyr-
konu służy do wykonywania wkładów koronowo-korze-
niowych, podbudów protez stałych. 

Podsumowanie 
Celem pracy było przedstawienie szerokiego wachlarza 
dostępnych porcelan i  ich zastosowania klinicznego 
oraz ułatwienie doboru odpowiednich ich rodzajów. 
Duża różnorodność ceramik umożliwia wykonywanie 
estetycznych rekonstrukcji protetycznych. 

Proponując pacjentowi dane rozwiązanie protetycz-
ne, zawsze należy brać pod uwagę skład chemiczny 
i właściwości materiału, którym chcemy się posłużyć. 
Rozróżnienie ceramik, a zarazem odpowiedni sposób 
przygotowania powierzchni do cementowania to waż-
ne elementy gwarantujące sukces leczniczy. 
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