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Charisma® Topaz 

Hajlítószilárdság vizsgálata – Regensburgi Egyetem, Németország
Fogászatban alkalmazott kompozitok hajlítószilárdsága változó kopási környezetben 

A fogászati anyagok hosszú távú stabilitása fontos szerepet játszik a fogorvoslás klinikai sikerében. 
Különösen a kompozitok mechanikai tulajdonságait befolyásolja erősen a vízfelvétel, a mechanikai 
terhelés valamint a termikus öregedés. Ezeknek a tulajdonságoknak a változásait gyakran szimulált 
kopási folyamatok közben figyelik meg 1, ezért a fogászati anyagok a szimulációs körülmények 
között az idő múlásával a szilárdság tekintetében csak kismértékű csökkenést mutathatnak.
A következő vizsgálat célja öt kompozit tömőanyag hajlítószilárdságának összehasonlítása változó 
kopási környezetben. A Charisma Topaz a szimulált öregítés után is magas értékeket mutat.

Giving a hand to oral health.



Hajlítószilárdság vizsgálata – Regensburgi Egyetem, Németország
Fogászatban alkalmazott kompozitok hajlítószilárdsága változó kopási 
környezetben 
Módszerek

A kompozitmintákat (n = 8 csoportonként) minden anyagból a gyártó utasításainak megfelelően készítették el 
(polimerizációs eszköz: Translux Energy (Kulzer, Németország), teljesítmény: 800 mW / cm2). A törési erő FF [N] 
meghatározása 24 óra után az alábbi körülményeknek megfelelően történt: kombinált tárolás (4 hét); termikus ciklus 
(2 x 3000 ciklus 5 ° / 55 ° 2 perc ciklusonként, EGO rágószimulátor, Németország); mechanikus terhelés (200 000 alkalom 
20N, f = 5 Hz, vízfürdő 25 ° C, mágneses terhelés, Prematec F1000; Németország). Az FS [MPa] hajlítószilárdságot
az FS = (3 x FF x 20/2 x b x h2) (EN ISO 4049) szerint számították. Statisztika: egyirányú ANOVA (p = 0,05).

 Eredmények

W
17

3
3

3 
EN

 0
7/

2
01

7 
O

R
T

© 2017 Kulzer GmbH. Minden jog fenntartva. Kulzer GmbH · Leipziger Straße 2 · 63450 Hanau · Germany · kulzer.com

30

60

90

120

150

180

 24 óra  mechanikus terhelés vízben  tárolás + termikus ciklus

0

A Charisma Topaz mechanikai állóképessége extrém szimulált kopási környezetben is megmarad
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Tetric EvoCeram® Estelite® Sigma Quick Charisma® TopazHerculite® XRV UltraTMSpectrum® TPH®3

A hajlítószilárdság (FS) átlagos és szórt értékei (STD)

Következtetés

Jelentősen eltérő hajlítószilárdsági értékeket találtak a vizsgált anyagok között. A mechanikus terhelés négy kompozit  
hajlítószilárdságának csökkenését okozta. A hajlítószilárdsági érték legerőteljesebben a tárolás és a termikus ciklus 
kombinációja következtében változott meg.

Megjegyzés

Az öregítés során a gyanta alapú kompozit mechanikai szilárdsága csökken. A rágási erőknek ellenállva az anyagnak a 
koptatás után is magas hajlítószilárdsági értékeket kell mutatnia. A Charisma Topaz hajlítószilárdsága megtartotta magas 
értékét.
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A vizsgálat címét, összefoglalóját és kommentárját illetve az összes diagramot a Kulzer készítette.
A Charisma Topaz kémiailag egyenértékű az eredetileg értékelt kompozittal.
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