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Използвани съкращения 

 
 

Използвани съкращения в текста: 

Bis-GMA – Бисфенол-А-глицидил метакрилат 

UDMA – Уретан диметакрилат 

TGDMA  – Триглицидил диметакрилат 

ЛК  – Лабораторен композит 

ЛДМ – Лекари по Дентална Медицина 

ANOVA – Вариационен анализ 

АP  – Alloy Primer 

MP2 – Metal Primer 2 

Mpa  – Мегапаскали 

SEM – Сканиращ електронен микроскоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Въведение 

 

5 

 

1. Въведение 

В съвременната протетика, като еталон за постигане на оптимален 

естетичен резултат закономерно се приемат керамичните конструкции. 

Подплътените с метална инфраструктура възстановявания от стоматологични 

порцелани, години наред доказват своята надеждност по отношение на 

механична, абразивна устойчивост и цветова стабилност. Наред с предимствата 

си керамиките имат и недостатъци – сложната технология на обработка и 

произтичаща от нея висока цена на конструкциите, както и по-високата 

абразивност спрямо ТЗТ. Модулът на еластичност, който притежават 

порцеланите води до ниска устойчивост на конструкциите на огъване и по-

твърдо предаване на дъвкателното налягане. Това поражда търсене на нови 

група материали, които ефикасно да заместват стоматологичните керамики по 

отношение на техните естетични и механични качества. Закономерно с 

изложеното, започва развитието на полимерните материали, и тяхното 

комбиниране с неорганични компоненти. 

Първите поколения композиционни материали, предназначени за изцяло 

клинична работа се прилагат като заместители на амалгамата поради високите 

им естетични показатели.  Възстановяванията изработени от тях предлагат по-

добра механична и химична устойчивост в условията на устната кухина, в 

сравнение с използвания до момента естетичен обтуровъчен материал – 

силикатен цимент. 

Лабораторните композити са разработени в началото на осемдесетте 

години на миналия век. Те притежават подобрени механични качества в 

сравнение с конвенционалните композити – подобрен модул на еластичност 

близък до този на ТЗТ, увеличен процент неорганични пълнители, завишена 

абразивноустойчивост, намалено полимеризационно свиване, стабилност на 

цвета. Всичко това съчетано с опростена технология на работа и намалена 

себестойност на крайния продукт допринася за бързото им внедряване в 

практиката. 

Като облицовъчен материал на метален скелет, лабораторните композити 

показват различно отношение спрямо природата на сплавта. 
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За да се подобрят недостатъците по отношение на здравината на връзката с 

метал се разработват различни системи и методи за задръжка на лабораторен 

композит към неблагородни и благородни сплави.   

Като материал, който притежава модул на еластичност близък до твърдите 

зъбни тъкани - в сравнение с керамиката,  лабораторните композити предават 

дъвкателното налягане по-меко, подобрените им износоустойчиви показатели  

ги правят материал за избор при временни конструкции с дълъг престой в 

устната кухина, и главно в имплантологията. 

От практична гледна точка, неминуемо нараства необходимостта от 

разработването на опитна постановка за тестване силата на връзката между 

лабораторен композит и  често използвани в ежедневната практика 

неблагородни сплави, както и създаване на лабораторни условия в които 

тествания обект да бъде подложен на повече възможни агресивни фактори, 

които да се доближат до условията в устната кухина и да обективизират 

изследванията. 

Предпазливият поглед към лабораторните композити, от страна на 

практикуващите е закономерно съществуващ, поради недостатъчната 

информация за надеждност на връзката с металната инфраструктура.   
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2. Цел и Задачи: 

 

Цел: 

Апробиране на тестов вариант, за определяне здравината на връзката между 

лабораторен композит и неблагородна метална сплав, посредством сили на 

срязване, в опитна постановка включваща задръжни и натоварващи елементи, 

представени в реален и виртуален триизмерен формат. 

За постигане на така формулираната цел си поставихме следните задачи 

 

Задачи: 

1. Да се проведе анкетно проучване насочено към лекарите по дентална 

медицина, целящо получаване на данни относно приложението на 

лабораторни композити в ежедневната им практика. 

2. Да  предложим, собствена методика за изработване на опитни елементи за 

тестване сили на срязване.  

2.1. Да бъде апробиран и реализиран собствен модел за направа на опитни 

тела за тестване сили на срязване 

2.2. Да предложим собствена постановка за съхранение на тестови (опитни) 

образци. 

2.3. Да се направи сканиращо електронно-микроскопско заснемане (SEM) 

на метална повърхност обработена с метален праймер. 

3. Да се проектира и изпълни в реален и виртуален формат опитна постановка 

за тестване на сряз, опън и натиск, както и създаване на интернет сайт за 

представяне на отделните етапи по изпълнените задачи. 

4. След извършено термоциклиране, да се проведът макро и микро тестове на 

срязване, за определяне сила на връзката между неблагородна метална 

сплав и лабораторен композит.  
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3. Собствени изследвания 

 

Задача 1: Анкетни проучвания на мнението на ЛДМ, относно 

приложението на ЛК в ежедневната им практика. 

 

Задача 1. Материал и Методи 

Изпълнението на задача 1, бе  проведено чрез анонимно анкетно 

проучване сред практикуващи лекари по дентална медицина, като за целта 

се изготви стандартизирана анкетна карта, състояща се от 9 затворени 

въпроса. Първите четири въпроса бяха свързани с половата 

принадлежност, възрастовото разпределение, наличието на специалност 

(ако има такава) и годините трудов стаж на анкетираните. Два от 

въпросите засягат типа протезни конструкции изработени от ЛК, и 

количеството им на годишна база. Включен бе въпрос свързан с опита на 

практикуващите с такъв тип материали. Последните два въпроса определят 

възможностите за  за бъдещо нарастване в приложението на конструкции 

изработени от ЛК. Проучването обхвана 10 произволни областни града на 

територията на Република България  като се извърши по време на 

конгресите и семинарите за повишаване на квалификацията на съсловната 

организация – БЗС. В анкетното проучване се включиха 330 лекари по 

дентална медицина.  Анкетните проучвания бяха реализирани в периода 

септември 2012 – май 2013 година.  

За получаване на достоверност при обработката на резултатите от 

анкетното проучване е необходимо оределяне на броя единици на 

наблюдение. 

Единици на наблюдение: 

Единиците на наблюдение бяха определени с помоща на двуетапния 

метод на Stein. 

В етап едно, на база на микроизвадка от 330 лекари по дентална 

медицина, бе изчислено стандартното отклонение   Sx    и стандартната 

грешка   Sp    
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Методика на проучването: 

Анкетен метод: Използвахме директен анкетен метод,  като форма на 

писмен разпит, при която изследваните лица, отговарят писмено на 

представени въпроси и отговори,  подредени в анкетна карта, състояща се 

от 9 въпроса, за набиране на първична емпирична информация относно 

мнението и  

отношението към представения проблем – в конкретния случай 

„Приложение на лабораторни композити в ежедневната практика“. 

 

Задача 1. Резултати и Обсъждане  

Проведеното анкетно проучване, дава възможност за обективна 

преценка за познаването и приложението на конкретен възстановителен 

материал(ЛК). За получаване на реални резултати, въпросите към 

респондентите са организирани в следните направления: 

- Приложение на разглеждания материал - ЛК 

- Брой конструкции от ЛК, на годишна база 

- Анализ на неуспехите при прилагане на ЛК 

- Прогноза за степента на внедряване на материала в практиката 

- Съпоставка на ЛК, с друг възстановителен материал 

Първичната информация беше обработена с помощта на четири 

факториални признака: пол, възраст, специалност, години трудов стаж 

(ГТС) 

В изнесените резултати се спази същата последователност: 

- Фактор пол 

- Фактор възраст 

- Фактор Специалност 

- Фактор години трудов стаж (ГТС) 

 Таблица 1. Полова структура на участващите в анкетното проучване 

пол Брой % Sp u P 

мъж 108 32,21 2,59 9,72 <0,001 

жена 222 67,79 2,59 

Всичко 330 100,00 - - - 
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Особен интерес представлява разпределението на анкетираните според 

признака „пол“. С по-голяма честота са представени жените - 67,79±2,59. 

Почти два пъти по малко са мъжете взели участване в проучването - 

32,21±2,59. Направената съпоставка потвърждава алтернативната хипотеза 

с P<0,001 при u=9,72. 

 
Диаграма 1. Разпределение на анкетираните във възрастови групи 

 

Разпределението на участвалите в анкетното проучване според фактора 

възраст е особено важно. С най-голяма честота е групата „Над 51 години“ - 

41,10±2,73%  следвана от групите „от 41 до 50 години“ и „от 31 и 40 

години“ представени съответно с 22,39±2,31% и 21,47±2,28%. Най малко 

са лицата попадащи във възрастта до 30 години - 15,03±1,98%.  

Направената съпоставка с „u“ критерият показва силно изразено 

статистическо значимо различие между първата по честота група и 

следващите – P<0,001 /u=5,23/. Нулевата хипотеза се потвърждава при 

съпоставка на интервалите „41-50“ и „31-40“ години – P>0,05 /u=0,23/.  

Статистически значима е и разликата в честота между третата и 

последната групи – P<0,05 /u=2,13/.  

 

 

 

 

15,03% 

21,47% 

22,39% 

41,10% 

Лекари по Дентална Медицина 

до 30 години 

от 31 до 40 години 

от 41 до 50 години 

над 51 години 
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25,46% 

21,47% 

53,07% 

Години трудов стаж 

до 10г. 

11-20г. 

над 21г. 

Таблица 2. Характеристика на признака „Специалност“ според наличието или 

липсата и на участващите в анкетното проучване 

Наличие на 

специалност 

пол 
Общо 

мъж жена 

Брой % Sp Брой % Sp Брой % χ
2
 Р 

няма специалност 35 33,34 4,58 63 28,51 3,04 98 30,06 0,79 >0,05 

има специалност 70 66,06 3,58 158 71,49 3,06 228 69,94 

Всичко 105 100,00 - 221 100,00 - 326 100,00 - - 

 

Структурата пол – специалността на включените в проучването ЛДМ  

представлява интерес за проучването. При анализа на данните се вижда, че 

участниците от мъжки пол със придобита специалност са около 2 пъти 

повече от тези без специалност, съответно – 33,34±4,58%  и 66,06±3,58. 

При жените се наблюдава подобна зависимост, като специалистите са 

71,49±3,06 а тези без специалност 28,51±3,04.  Критерият за съгласие на 

Пирсън доказва нулевата хипотеза при Р>0,05 /χ
2
=0,79/. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 2. Характеристика на признака „Години трудов стаж“  

на участващите в анкетното проучване 

 

На диаграма едно е представено разпределението на участващите в 

анкетното проучване според трудовият им стаж. Повече от половината 

респонденти са с трудов стаж над 21 години 53,07±2,77% . Групите до 10 

години и между 11 и 20 години са представени съответно с 25,46±2,42% и 

21,47±2,28%. 
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Таблица 3. Възрастово-полово разпределение на участващите в анкетното проучване 

възраст пол Общо 

мъж жена 

Брой % Sp Брой % Sp Брой % Sp χ
2
 P 

до 30 години 25 23,81 4,18 24 10,86 2,10 49 15,03 1,98 13,08 <0,01 

От 31 до 40 години 27 25,71 4,29 43 19,46 2,67 70 21,47 2,28 

От 41 до 50 години 18 17,14 3,70 55 24,89 2,91 73 22,39 2,31 

Над 51 години 35 33,33 4,62 99 44,80 3,35 134 41,10 2,73 

Всичко 105 100,00 - 221 100,00 - 326 100,00 - - - 

 

За целта на анкетното проучване е важно да се установи възрастово 

половото разпределение на участниците. При внимателен прочит на 

таблица 4 се вижда, че и при двата пола най-голям брой респонденти 

попадат в групата над 51 години. За мъжете стойностите са 33,33±4,62%, а 

при жените 44,80±2,73%. В следващият по честота възрастов интервал – от 

41 до 50 години се наблюдава различие в разпределението при двата пола. 

Тук попадат 17,14±3,70% от мъжете и 24,80±2,91% от жените. Най слабо е 

представена възрастовата група до 30 години и при двата пола. 

Анкетираните мъже са 23,81±4,18%, докато жените са 15,03±1,98%. 

Проведеният анализ чрез критерият за съгласие на Пирсон потвърждава 

алтернативната хипотеза Р<0,01 /χ
2
=13,08/. 

 

Диаграма 3. Разпределение на анкетираните лекари 

по дентална медицина според специалността им. 

 

7,42% 
8,30% 

2,18% 

70,31% 

11,79% 

Специалност 

Протетична дентална медицина 

Детска дентална медицина 

Орална хирургия* 

Поливалентна дентална медицина 

Друга 
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26,36% 

73,64% 
Да, прилагал съм 

Не, не съм прилагал 

Преобладаващият брой на анкетираните лица с придобита клинична 

специалност са защитили поливалентна дентална медицина – 70,31±3,03%. 

Следващата по честота група посочили „друга“ специалност съставлява 

11,79±2,14% от респондентите.  След нея се нареждат групите Детска 

дентална медицина, представена със - 8,30±1,83% и протетична дентална 

медицина - 7,42±1,84%. Най-малко са лекарите по дентална медицина със 

хирургична специалност – под 3% от анкетираните./* двете хирургични 

дисциплини са обединени/. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диаграма 4. Прилагали ли сте възстановявания изработени 

от лабораторен композит? 

 

Важен е въпросът с приложението на материала, обект на проучването-

ЛК. Близо една трета от анкетираните съставляващи 26,36±2,43%, прилагат 

ЛК в ежедневната си практика, докато останалите - 73,64±2,43% , не 

прилагат конструкции от съответния материал. Сравнително късното 

навлизане на този тип възстановявания и липсата на  информираност по 

отношение на специфичните клинични протоколи по изработването им са 

най-вероятната причина за слабото им използване от ЛДМ. Съпоставката 

на двата дяла респонденти показва голямо статистическо различие 

/u=13,76, P<0,001/.  
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26,36% 

10,61% 

2,12% 

3,94% 

5,76% 

51,21% 

Kоличество изработени конструкции до 5 

От 6 до 10 

От 11-15 

От 16-20 

Повече от 21 

Не изработвам такива 

конструкции 

           

Диаграма 5. Приложение на различни видове възстановявания изработени от ЛК 

 

Възстановяванията изработени от ЛК, са с близки стойности, което 

показва разширено поле на приложение. С равен процент анкетираните 

преимуществено предпочитат изработването на вставки 34±3,36%  и  

металокомпозитни възстановявания  34±3,36%, сравнено с изработването 

на изцяло композитни корони 32,00±3,36%. При съпоставката извършена с 

критерия за нормално разпределение – „u”, се потвърди нулевата хипотеза  

/u=0,42, P>0,05/.  

 

Диаграма 6. Количество конструкции изработени от ЛК за едногодишен период. 

 

Освен вида на конструкциите които се изработват от ЛДМ, показател за 

приложението им е и средният брой който те циментират за едногодишен 

период. Малко повече от половината анкетирани 51,21±2,76%, посочват че 

34% 

32% 

34% 
Вставки 

Композитни корони 

Металокомпозитни 

възстановявания 



Собствени изследвания 

 

15 

 

34% 

22% 

13% 

16% 

10% 

5% 

Висока цена 

Лесно се фрактурират 

Промяна на цвета 

Отлепяне 

Всички изброени 

Нито едно от изброените 

не изработват подобен тип възстановявания. Втора по честота е групата на 

респондентите изработващи до 5 конструкции на годишна база – 

26,36±2,43. Останалата една четвърт от анкетираните правят над 6 

конструкции изработени от ЛК за година като разпределението им по 

честота е представено на диаграма 6. При анализа на данните използвахме 

критерият за нормално разпределение, чрез който се потвърди 

алтернативната хипотеза / u=5,32, Р<0,001/./ 

Диаграма 7. Най-чести неудачи свързани с приложениетона ЛК 

според мнението на анкетираните ЛДМ. 

 

Високата цена, е основна причина за неудачите при използване на ЛК за  

115 човека – 34,43±2,60%. Недостатъчна механична якост е посочена от 74 

респонденти съставляващи 22,16±2,28%. Промяната на цвета е сред 

неудачите на приложение на ЛК, избрана от 44
-ма 

– 13,17±1,85%. 

Отлепянето на изработените конструкции е отговор даден от 53 

анкетирани – 15,87±2,00%, докато 32
-ма

 – 9,58±1,61% посочват всички 

изброени като неудачи при приложението на ЛК. Само 16 от анкетираните 

съставляващи 4,79±1,17%, не намират отговор сред изброените. Чрез 

критерият за нормално разпределение – „u” се направи съпоставка между 

получените групи отговори според тяхната честота. При сравняване 

относителните дялове на първите две най-добре представени групи се 

открива значително статистическо различие /u=4,30, P<0,001/. Проверката 

на следващите по честота групи отново потвърди алтернативната хипотеза 

/u=2,66, P<0,01/. Сравнението на третата с четвъртата и четвъртата с петата 
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най-добре представени групи не намери статистически значима разлика 

/u=1,29, P>0,05 и u=1,95, P>0,05/. Анализа на разпределението при двете 

последни по честота групи потвърди алтернативната хипотеза /u=3,42 P<0, 01/.  

 
Диаграма 8. Повишава ли се приложението на ЛК през последните години 

 

Увеличение в приложението на ЛК, посочват  92 съставляващи 

27,88±2,47%, от анкетираните. 52 от тях – 15,76±2,01%, не намират 

увеличение. Най-голям брой респонденти 186 съставляващи 49,39%±2,76 

са избрали отговорът „Не мога да преценя“. Съпоставките с критерият за 

нормално разпределение потвърди алтернативната хипотеза при сравнение 

на първата и втората и втора и трета по честота групи /u=8,46, P<0,001; 

u=4,89, P<0,001/.  

Мнозинството от анкетираните ЛДМ са на възраст над 41 г., което носи 

информация относно практическият опит на колегите и корелира с 

годините трудов стаж – повече от 21 години. Преобладават случаите с 

поливалентна специалност като най-малък процент са специалистите по 

Орална и ЛЧХ. Забелязва се, че на общите въпроси относителният процент 

на отговорилите е голям. Конкретният въпрос за прилагането на 

лабораторен композит под формата на вставки и композитни корони и 

металокомпозитни корони показва по-малък процент отговорили -  две 

трети от общата съвкупност. Тази тенденция се запазва и при останалите 

въпроси пряко свързани с лабораторните композити. Резултатите за 

количеството изработени конструкции на годишна база показва че 

приблизително една трета от запитаните не изработват такива конструкции 

или не са отговорили. Мнението на колегите по отношение на увеличаване 

приложението на конструкции от лабораторни композити е 

противоречиво. 

27,88% 

15,76% 

53,36% 
Да, увеличава се 

Не, не се увеличава 

Не мога да преценя 
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Половината от ЛДМ отговорили на въпроса смятат че приложението на 

ЛК не се увеличава. Технологичните мащаби на производство и 

внедряване на лабораторни композити, позволиха засилване на 

тенденцията за намаляване на себестойността на крайният продукт, което 

увеличи приложението им. Въпреки това високата цена е пречката 34,4 

процента от анкетираните да не прилагат конструкции изработени от ЛК в 

практиката си.                                                                                                    

Корелационната зависимост, която установихме между годините трудов 

стаж и броя композитни възстановявания изработвани на годишна база, 

предполага повишаване на използването и внедряване в практиката на ЛК 

с увеличаване на годините трудов стаж.  

 Преобладаващ процент от запитаните са с трудов стаж над 21 години. 

Повече от половината от анкетираните определят използването на ЛК като 

рутинно в ежедневната им практика и дават висок процент на изработване 

на такива конструкции на годишна база. Това предполага познаване с 

манипулативния и цветови капацитет на ЛК и информираност по 

отношение на клиничното приложение.  

Мнението на анкетираните относно ефикасността на ЛК като заместител 

на порцелана в определени ситуации се подкрепя в 63 процента.  

Сред запитаните ЛДМ, високата цена се явява фактор за по-рядкото им 

прилагане в практиката. Като се вземе в  предвид, че анкетното проучване 

е осъществено на територията на десет големи областни града 

предполагаме запознаване на практикуващите със възможностите и 

качествата на ЛК, за сметка на районите със по малки практики, в които 

финансовото обезпечаване е основен фактор при избора на материал за 

изработване на възстановявания.  

Практичния опит при работа с ЛК дава възможност на ЛДМ с по-голям 

трудов трудов стаж, да оценят преимуществата и недостатъците му. 

Положителният поглед на бъдещото развитие на ЛК като материал на 

избор в различни клинични ситуации сред анкетираните дава основание за 

утвърдени позиции и рутинно приложение в ежедневната практика. 
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Задача 2. 

Задача 2.1. Да бъде апробиран и реализиран собствен модел за направа на 

опитни тела за тестване сили на срязване. 

 

Задача 2.1. Материал и Методика. 

Опитните тела изработихме по общоизвестната методика за моделиране 

на восъчен прототип, и впоследствие отливане от метална сплав, при 

спазване на следната последователност: 

1. Изработване на матрична форма: 

Опитните тела изработихме по общоизвестната методика за моделиране 

на восъчен прототип, и впоследствие отливане от метална сплав, при 

спазване на следния етапен ред: 

1. Изработване на матрична форма: 

Телата изработихме от розов плаков восък с дебелина 1,5 мм и профилен 

восък с кръгло сечение – 5 мм (Renfert Germany). Така моделираните 

восъчни прототипи бяха с размери: височината – 11 мм, основа – 15х11 мм. 

За изработване на голям брой восъчни прототипи на опитни тела със 

стандартни  размери, предлагаме готова матрична форма от лабораторен 

силикон за дублиране на модели Ormaduplo22 (Major Italy). 

 

         

Фиг.1                                      Фиг. 2                                 Фиг.3 

Фигура 1, 2, 3. Етапи от изработването на матрична форма 

 

С матричната форма спестихме технологично време и изработихме 

прототипни опитни тела, с общ брой – 320. Частта на тестовия прототип 

изработена от плаков восък и в последствие отлята от метална сплав служи 



Собствени изследвания 

 

19 

 

за захващане в опитната постановка в Задача 3.1., а разположената 

перпендикулярно на нея цилиндрична част с диаметър 5 мм, служи за 

фиксиране на лабораторен композит. 

 

2. Опаковане и отливане: 

Восъчните протоптипи се опаковаха в стандартна отливна муфа – (Bego, 

Germany), с диаметър 5 см, по шест броя във всяка муфа, следвайки 

стандартния протокол за опаковане и отливане. 

2. Подготовка на восъчните образци за отливане (Фиг. 4, 5) 
 

                                             
                                         Фиг.4                                                                 Фиг.5 

                     Фигура 4, 5. Прототипните восъчни образци, подготвени за опаковане 
 

Восъчните прототипи бяха опаковани и отляти от неблагородна сплав 

Cristalloy C (Sandental) с основни показатели (Таблица 4.) 

 

3. Пясъкоструйна обработка  

Всички отляти опитни тела подложихме на пясъкоструйна обработка с 

Al2O3, с един от най-често използваните в лабораторията размери на 

частиците – 110 μм, под ъгъл от 45º и отстояние от разпрашаващата дюза 2 

см и налягане 2 бара. (Фиг. 6, 7. Пясъкоструйна обработка). 
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                                   Фиг. 6.                                                                    Фиг. 7. 

Фигура 6, 7. Пясъкоструйна обработка 

 

Таблица 4. Основни показатели Cristalloy C (Sandental) 

Cristalloy C (Sandental) 

 основни пoказатели: 

Плътност 8,3g/mm
2
 

Твърдост Hb -245 

Интервал на топене 1340-1370
о
C 

Температура на леене 1460
о
C 

Якост на опън 728N/mm
2
 

 

4. Нанасяне на метален праймер и опакерен композитен слой.  

Фиксирането на лабораторния композит се осъществи с 

посредничеството на метален праймер. (На Таблица 5 cа показани 

използваните метални праймери, състав и производител) 

 

Таблица 5. Използвани метални праймери 

Наименование:  Абревиатура:  Състав:  Производител: 

Alloy Primer  AP  MDP, VBATDT  Kuraray Co, Ltd, 

Kurashiki, Japan 

Metal Primer II  MPII  MEPS  GC Corporation 

Tokyo, Japan 

       

MKZ Primer  MKZ   ***  Bredent, Gmbh & 

Co, Germany 

*липсват данни от фирмата производител (MKZ –Primer Bredent, Gmbh & Co, Germany) 
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Върху така подготвената повърхност, според инструкциите на 

производителите,  с четчица последователно бяха нанесени 2 слоя метален 

праймер, с междинно време на нанасяне 3 минути.            

Последователно върху третираните вече повърхности, нанесохме 

опакерен композитен слой, който полимеризирахме за 60 секунди във     

лабораторен light box-HI Lite power (Heraeus-Kulzer, Germany). (Фиг. 8) 

 

 
Фигура 8. Опитните образци с нанесен опакерен слой 

 

5. Нанасяне на композитен слой: 

За формиране на кръгло сечение в областта на тестване използвахме 

полипропиленова плака за изработване на оклузални зъбни шини с 

дебелина 2мм Cavex (Holland). Плаката се притиска и стабилизира върху 

металната повърхност посредством предложена от нас собствена 

постановка. 

Лабораторния композит, който нанесохме бе нанохибриден- Signum 

(Heraeus-Kulzer, Germany), със следния състав (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Състав ЛК Signum (Heraeus-Kulzer, Germany) 

ЛК Производител Неорганичен състав Органичен състав 

     Signum Heraeus-Kulzer, 

Germany 

73 wt% SiO2
* 

 

diUDMA        

TEGMA 
*
Wt% - тегловен процент 
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Фотополимеризацията осъществихме с лабораторна фотолампа Step 

light sl-1 (GC, Japan) фиг., за фиксиране на всеки нанесен слой ЛК. 

Окончателната фотополимеризация се извърши в лабораторен light box-HI 

Lite power (Heraeus-Kulzer, Germany) (Фиг. 9, 10) 

                                        
Фигура 9. Light box-HI Lite power Фигура 10. Step light sl-1 

 

Аплицирахме два слоя от лабораторен композит, с дебелина – 1 мм като 

всеки слой бе полимеризиран за 90 секунди, преди окончателното финално 

полимеризиране за 180 секунди. (Следвайки инструкциите за 

полимеризация на избрания ЛК). 

За реализирането на този етап предлагаме следната собствена 

постановка (Фиг. 11) 

Използвахме платформата на лабораторен паралелофиксатор (BEGO, 

Germany) за фиксиране на металната част на опитните тела. Фиксиращите 

метални спици на паралелофиксатора ни послужиха за стабилизиране на 

образците и полипропиленовата плака по време на нанасяне на слоевете от ЛК.  
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Фигура 11. Етап от изработването на опитните тела 
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Полипропиленовата плака е пропусклива за полимеризиращата 

светлина, и не нарушава етапа на фиксиране на слоевете от ЛК. За 

подготовката на опитни тела за макросрез, полипропиленова матрица бе с 

диаметър 2 мм и дебелина 2 мм. За опитните тела за микросрез 

полипропиленова матрица бе с диаметър 1 мм и дебелина 2 мм. (Фиг. 11) 

ЛК. На Фиг. 15 е представена схема на постановката за фиксиране на ЛК 

 

                             
Фиг. 12. Фиг. 13. 

Фигура 12. Нанасяне на отделни порции ЛК 

Фигура 13. Фиксиране на ЛК чрез лабораторна фотолампа Step light sl-1 

 

 
Фигура 14. Готови опитни тела 
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Фигура 15. Постановка за фиксиране на ЛК 
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                     Фиг. 16                                   Фиг. 17                                      Фиг. 18 

Фигура 16. Фиксиране на опитните тела в паралелофиксатора 

Фигура 17.  Междинна полимеризация 

Фигура 18.  Използваният ЛК 

 

               
Фигура 19. Цялата апаратура по изработване на тестовите образци 

 

Изработените по предложената от нас методика за изготвяне на опитни 

тела, използвахме за реализирането на тестовете по задача 4. 

 

Задача 2.2. Да се конструира собствена постановка за съхранение на 

тестови (опитни) образци. 

 

2.2. Материал и Методика: 

За съхранението на образците предложихме следната собствена 

постановка:  

За целта използвахме стъклен контейнер с вместимост 10 литра, 

допълнително подготвихме пластмасова перфорирана кошница за 



Собствени изследвания 

 

27 

 

поставяне на подложените на съхранение тестови образци. Пластмасовата 

кошница фиксирахме към бордовете на контейнера посредством 

прикрепващи телени приспособления.  

За поддържане на температурен диапазон за съхранение, използвахме 

стандартен нагревател, с автоматичен (вграден) терморегулатор – (Jager 

TS, Germany) с мощност 75W. Така постигнахме температурен интервал на 

съхранение 35-37ºС. 

Допълнително фиксирахме аератор – ( Tetra tech APS, Germany), който е 

с непрекъсната функция и постоянен въздушен дебит от 50 литра на час, 

така целяхме допълнително кислородно въздействие на изследвания от нас 

материал. 

Към стъкления контейнер поставихме температурен измервателен 

елемент (термометър), за контрол на поддържаната температура. 

Стъкленият контейнер изпълнихме с дестилирана вода, във възможния 

допустим обем на съда, като избрахме период на съхранение от една 

седмица. 

На Фиг. 20 е представена схема на постановката за съхранение на 

опитни тела: 
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Фигура 20. Постановка за съхранение на опитни тела 
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Фигура 21. Постановка за съхранение на опитни тела (Реален вид) 

 

                           
                              Фиг. 22                                                               Фиг. 23 

Фигура 22, 23. Опитните тела потопени в дестилирана вода 

 

Апробираната от нас методика за съхранение на тестовите образци, 

използвахме за реализирането на тестовете по задача 4. 

Задача 2.3. Да се направи  сканиращо електронно-микроскопско 

заснемане (SEM) на метална повърхност обработена с метален праймер. 

 

Задача 2.3. Материал и Методика: 

В изпълнение на Задача 2.3. подготвихме от восъчна плака и в 

последствие отляхме шест метални пластинки с размери 11×15мм и 

дебелина 1,5мм от кобалт хромова сплав (Crystalloy C). Три от пластинките 

полирахме, до реализиране на гладка огледална повърхост.  
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Останалата половина обработихме на пясъкоструен апарат с Al2O3 и 

размер на частиците 110µм. и отстояние от разпрашаващата дюза 2см.  

Покриващият праймер,който нанесохме с четчица бе MKZ –Primer 

(Bredent, Gmbh & Co, Germany) 

За сравнителен анализ реализирахме наблюдение на: 

1. Гладка метална повърхност 

2. Гладка метална повърхност обработена с метален праймер 

3. Пясъкоструена метална повърхност обработена с метален праймер 

Повърхностите на определените за изследване метални пластинки, бяха 

подготвени по класически протокол (Фиг. 24), за провеждане на сканираща 

електронна микроскопия, който включва: 

1. Монтиране на обектите на наблюдение в стандартни държатели, 

2. Златно покритие, по метода на катодното разпрашаване в инертна 

аргонова среда. (Фиг. 25) 

 

  
Фигура 24. Подготвените за SEM, 

образци 

Фигура 25. Златно покритие 

 

Цели се да се осигури добър контакт и проводимост между държача и 

наблюдаваната повърхност. Излишните електрони се отстраняват и не 

пречат при заснемане на наблюдаваната повърхност. 

Анализът и заснемането на металната повърхност осъществихме със 

сканиращ електронен микроскоп (SEM), модел SEM JEOL JSM-5510. 

Изледването се извърши в лабораторията по микроскопски изследвания 

във Факултета по Химия към СУ“св. Климент Охридски“.  
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Задача 2.3. Резултати и Обсъждане: 

1. SEM – Гладка метална повърхност 

 

          
Фигура 26.  Гладка метална повърхност ( след полиране), увеличение ×10000, 

отговарящо на 1µм 

 

При наблюдение на полирана метална повърхност фиг.(26) , може да се 

установят малки повърхностни дефекти, в следствие от действащия 

абразив. 

2. SEM – Гладка метална повърхност обработена с метален праймер 

 

                                   
Фигура 27. Остатък от метален праймер върху метална повърхност. 

Увеличение×800, отговарящо на 20µм 

 

Металният праймер върху металната повърхност е рязко открояваща се 

структура. (Фиг. 27) 
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Фигура 28. Фигура 29. 

 

На Фиг. 28, 29  ясно се проследяват остатъци от праймер, разположени в 

повърхностни микродефекти в металната сплав. 

 

3. Метална повърхност обработена с пясъкоструен апарат и метален   

праймер 

              
Фигура 30. Пясъкоструена метална повърхност покрита с метален праймер 
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Фигура 31. Фигура 32. 

Фиг. 31, 32 представят детайлно покритието на металната част. 

(Праймерът образува финна ципа). 

Наличието на праймерното покритие на металната повърхност се 

разчете от лабораторния екип осъществил заснемането със сканиращата 

електронна микроскопия. 

От получените резултати, ясно проличава необходимостта от 

пясъкоструйна обработка на металната повърхност, преди обработката с 

метален праймер. Пясъкоструйната обработка, независимо от размера на 

частиците Al2O3, подобрява мокренето, увеличавайки повърхностното 

напрежение на обработваната част. В противен случай, металният праймер 

се задържа в повърхностни микродефекти на третираната повърхност,  и не 

може да изпълни оптималния си задръжен капацитет.Ние определихме 

пясъкоструйната обработка като задължителна, преди нанасянето на 

метален праймер.  

 

Задача 3 

Задача 3. Да се проектира и изпълни в реален и виртуален формат опитна 

постановка за тестване на сряз, опън и натиск. 

 

Задача 3. Материал и Методика: 

Съобразно техническите параметри на апарат за микроопън и 

микронатиск LMT 100 (LAM Tehnologies, Italy ) фиг.(33) се проектираха и 

бяха изработени задръжни елементи с фиксираща и натоварваща част за 

определяне сила на срязване. Микроопън и микронатиск. Всички детайли 

се изработиха от метална сплав със следния процентен химичен състав 

Таблица 7.  
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Таблица 7. Химичен процентен състав на използваната сплав                                                          

Елемент    C    Si    Cr   Mn    P    Mo    S    Cu    Ni    Al 

% 

състав 

0,44 0,18 0,02 0,77 0,016 0,001 0,018 0.04 0,07 0,001 

 

 Отделните елементи бяха допълнително закалени и поцинковани 

 

                                              
Фигура 33. Общ изглед на апарат за микроопън и микронатиск LMT 100 

(LAM Tehnologies, Italy) 

 

Използвайки компютърна програма Autodesk AutoCad  2010, 

създадохме графичен модел на задръжни елементи.  

Посредством компютърни програми  Autodesk АutoCad3D 2010 и 3D-

Studio Max, бе създаден виртуален триизмерен модел на задръжните 

елементи. Допълнихме изпълнението на задачата с  компютърно 

анимиране с цел детайлно и подробно разбиране на предложената от нас 

тестова постановка. Компютърната визуализация реализирахме в две 

направления: 

1. Компютърна триизмерна репродукция на тест на сряз  

2. Компютърна триизмерна репродукция на тест на микроопън 

 

Задача 3. Резултати и Обсъждане. 

 

1. Графичен дизайн на задръжните елементи: 

На Фиг. 34 до 43 са представени отделни графични проекции на 

задръжен елемент 1 и задръжен елемент 2, както и реалния им вид. 
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На Фиг. 44, 45, 46, са представени захващащото устройство за тестване 

сили на микроопън и микронатиск, както и натоварващата режеща част. 

Всички размери на задръжните елементи са дадени в (мм), в мащаб 2:1 

 

 
Фигура 34. Задържащ елемент 1- Графичен дизайн 

 

 
Фигура 35. Задържащ елемент 1- реален вид 
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Фигура 36.  Задържащ елемент 1- Графичен дизайн (Странични проекции) 

 

                                       

                    Фиг. 37                                                                               Фиг.38 

Фигура 37, 38.   Задържащ елемент 1- реален вид (Странични проекции) 

 

 

 

 



Собствени изследвания 

 

37 

 

 
Фигура 39. Задържащ елемент 2 – Графичен дизайн 

 

                              
Фигура 40.  Задържащ елемент 2- реален вид 
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Фигура 41. Задържащ елемент 2 – Графичен дизайн (Странични проекции) 

 

               
                            Фиг. 42                                                                    Фиг. 43 

Фигура 42, 43. Задържащ елемент 2- реален вид (Странични проекции) 
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Фигура 44. Захващащо устройство и режещ нож – Графичен дизайн 

 

                
                              Фиг. 45                                                                   Фиг. 46 

Фигура 45. Задръжен елемент за изпитване сили на микроопън и микронатиск 

(Реален вид) 

Фигура 46. Натоварваща (режеща) част (Реален вид) 
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Фигура 47. Задръжни елементи 1 и 2 в сглобен вид  

на платформата на апарат LMT100 

 

Легенда: 

1. Задръжен елемент (1) 

2. Натоварваща (режеща) част 

3. Задръжен елемент (2) 

4. Винт, фиксиращ опитния образец при тест сила на срязване (Share Bond 

Test). 

5. Винтове фиксиращи задръжните елементи при тестване сили на 

микроопън и микронатиск. 

6. Винтове фиксиращи натоварващата (режеща) част (2) 

7. Пластини фиксиращи отстояние на натоварващата (режеща) част до 

срезната повърхност, с размери: 0,8 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм.         

 

Подробната детайлна визуализация на опитната постановка, съчетано с 

анимиран виртуален модел реализирахме в следната последователност: 

1. Компютърна триизмерна репродукция на тест на сряз  

2. Компютърна триизмерна репродукция на тест на микроопън  

 

 

1
2 

3 

8 
5 4 

7
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Триизмерен тест сряз: 

             

                      Фиг. 48.                                                                      Фиг. 49. 

Фигура 48, 49. Фиксиран опитен образец и придвижване  

на натоварващата (режеща) част 

 

              

                    Фиг. 50.                                                                 Фиг. 51. 

Фигура 50, 51. Срязване на опитния образец и финални моменти от теста        

 

Триизмерен тест микроопън: 

            
                          Фиг. 52                                                                 Фиг. 53                                              

Фигура 52, 53. Етапи от фиксиране на захващащите елементи  

и поставяне на опитния образец. 
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                      Фиг. 54.                                                                    Фиг. 55. 

Фигура 54, 55. Скъсване на опитния образец и финални моменти от теста 

 

При оформянето на интернет сайт, представящ отделните етапи по 

изпълнените задачи, следвахме основна закономерност, при която всяка 

задача проследихме в хронологичен ред, като всеки един етап онагледихме 

със снимков материал. 

Създаденият сайт може да бъде избран на адрес –  

svalexandrov-dt2016.info 

                          

Фигура 56. Заглавна страница на сайта 

 

При отваряне на основната заглавна страница (Фиг. 56), може да се 

направи избор по всяка една категория. При избрана вече категория, тя 

автоматично преминава в горен ляв квадрант (оцветена в цвят различен от 

останалите), като по посока на часовниковата стрелка могат да бъдат 

избирани подкатегории (Фиг. 57, 58, 59, 60). 
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 Фиг. 57 Фиг.58 

              
 Фиг. 59 Фиг. 60 

 

Всяка една подкатегория, съдържа определен брой снимков материал, 

подбран в хронологичен ред. При избор на сегмент ,,НАЧАЛО“, 

автоматично се преминава на заглавната страница и може да се осъществи 

избор на нова категория. 

Тестовете за сряз, се явяват основни при определяне сила на връзката 

между два материала. Универсалните тестващи машини, използвани в 

редица изследвания, са доказан еталон в тази област, тяхната цена и 

недостатъчният достъп до тях, са едни от основните ограничения в тази 

област.  

При разработеното от нас задържащо устройство отпада необходимостта 

от допълнително фиксиране на металната част в посредник, напр. 

бързополимеризираща пластмаса сравнено с провеждани тестове при 
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други изследователи. Фиксирането на тестваните опитни тела в 

предложената наша тестова постановка е заложено във фрезованото тяло 

на задръжните елементи. Изисква се малко манипулативно време за 

фиксиране  желаната позиция на пробното тяло. Фиксиращите 

натовараваща равнина елементи  позволяват провеждане на групи 

изследвания, с последващо сравняване на резултатите при един и същи 

обект на изследване, но при променливо разстояние между точката на 

натоварване и граничната повърхност между два материала. За разлика от 

други подобни изследвания, универсалния характер на проектираните 

задръжни елементи е породен от необходимостта за развитие и 

възможност за провеждане на паралелни изследвания за тестване сили на 

сряз, микроопън и микронатиск. Материалът от който са изработени 

отделните елементи предлага възможност за неограничен брой, тестови 

изпитания, без опастност от неговaта повреда.  Прецизността на тестовия 

режим, се благоприятства от технологичните параметри на апарата за 

микроопън и микронатиск (LMT 100). Като недостатък можем да  

определим, че изследванията се провеждат чрез т.нар. статично 

натоварване, за разлика от разработените универсални тестващи 

устройства, в които натоварвания обект е подложен на динамично 

натоварване.  

При необходимост натоварващата режеща част, би могла да бъде 

заменяна с друга с различен от заложения 45 градусов ъгъл. Софтуерът на 

апарата LMT 100, предоставя възможност за графично реализиране на 

получените резултати с използването на разработената  от нас тестова 

постановка.  

Външните размери на предложените собствени елементи са 

съобразени с техническите параметри на апарата LMT 100, като по този 

начин се премахва опасността от грешки в изследванията, породени от 

невъзможност за обработка на получените данни. 

Компютърната симулативна визуализация на проведените тестове, 

допълва прегледността при интерпретация на получените резултати. 



Собствени изследвания 

 

45 

 

Създаденият от нас интернет сайт, позволява по кратък и улеснен начин, 

достъп до цялостната информация, и  хронологията на провеждане на 

всеки един етап от реализираните задачи. 

 

                                                      Задача 4. 

Задача 4. Материал и методика: 

За изпълнението на задача 4, използвахме изработените по 

предложената от нас методика (виж зад.2.1),  опитни тела за макро сряз и 

микро сряз които натоварихме статично в апарат LMT100, използвайки 

проектираната тестова постановка (виж зад.3) 

По предложената от нас методика за изготвяне на опитни тела, 

изработихме общо 320 тестови образци, разделени на две групи по 160 във 

всяка, съответно за макро и микро тестове. 

Опитните тела разделихме на четири групи: 

1. Първа група –  Върху повърхност  обработена с пясъкоструен апарат 

бе нанесен метален праймер – МKZ metal primer 

2. Втора група – Върху повърхност  обработена с пясъкоструен апарат 

бе нанесен метален праймер – Alloy primer 

3. Трета група – Върху повърхност  обработена с пясъкоструен апарат бе 

нанесен метален праймер – Metal primer 2 

4. Четвърта група – контрола – пясъкоструйна обработка, без метален 

праймер. 

 

                                   
Фигура 61. Използваните метални праймери 
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Така подготвените опитни тела бяха поставени в дестилирана вода за 

една седмица, при температурен интервал 35-37
о
C, за целта използвахме 

собствената постановка за съхранение на опитни тела (виж Зад. 2.2) 

След престоя на опитните тела в дестилирана вода, за установения вече 

срок, всички групи бяха подложени на термоциклиране, в апарат зa 

термоциклиране LTC 100. (Фиг. 62, 63) 

 Избрахме параметри за термоциклиращ режим – температурен диапазон 

5-55
о
C, с престой на образците във всяка вана за 1 минута, междинно 

време на съхнене 30 секунди и общ брой на циклите – 5000, за всяка група 

опитни тела.       

                           
Фигура 62. Общ изглед на апарата за термоциклиране LTC 100 

(LAM Tehnologies, Italy) 

 

                               
Фигура 63. Отделните вани с различна температура на апарата LTC 100 

 

Тестването за сила на срез се извърши посредством собствена 

постановка (виж Зад. 3), върху платформата на апарат за микроопън и 

микронатиск LMT100 (Lam Technologies), където се монтираха 

разработените задръжни и натоварващи елементи. 

Натоварващият елемент, който приложихме бе с ножовидна форма с 

ъгъл при върха 45º, разположен на нивото на срезната повърхност. 
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Разстоянието до опитното тяло бе 5 mm а движението на натоварващата 

част – 2,5 mm/min. Общ вид на отделните етапи на изработване , 

съхранение и тестване са представени на Фиг. 64 

 
Фигура 64. Отделни етапи от изработване, съхранение,  

термоциклиране и тестване на макро и микро тест на сряз 
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Задача 4. Резултати и Обсъждане  

Резултати от макротестовете на сряз: 

Резултатите от изследванията нанесохме в изготвена за целта работна 

карта, включваща номера на теста, получената стойност в MPa/mm
2
 и типа 

на фрактурата.  

Получените резултати изчислихме по формулата F= P/S 

Къдетo (F) – e сила на срязване, (P) – приложената сила в зоната на 

натоварване, (S) – площа. 

Обработката на резултатите се извърши чрез програма за статистическа 

обработка SPSS v. 13. Статистически анализ, избран за оценка на 

резултатите е One Way ANOVA. 

От изнесените в Таблица 8 резултати се вижда, че средните стойности на 

фрактуриране  са най-високи при  MKZ primer и най-ниски в контролната 

група. Останалите MP2 и AP са съответно на второ и трето място по 

здравина на реализираната връзка. 

 

Таблица 8. Резултати макротест сила на срязване. 

 Брой  ̅ 
Sd 

 
  ̅ 

95% Уровен на 

значимост на 

медианата Минимум Максимум 

Долна 

граница 

Горна 

граница 

MKZ Primer 40 20,4295 9,13614 1,44455 17,5076 23,3514 8,28 40,00 

Alloy Primer 40 10,7080 5,45782 ,86296 8,9625 12,4535 3,56 27,35 

Metal 

Primer 2 
40 13,8398 5,66365 ,89550 12,0284 15,6511 7,70 30,15 

Контролна 

група 
40 9,8503 2,69718 ,42646 8,9876 10,7129 3,66 21,27 

Общо 160 13,7069 7,40341 ,58529 12,5509 14,8628 3,56 40,00 

 

Средната стойност на фрактуриране на опитни тела в контролната група – 

без метален праймер е 9,8503 Mpa/mm
2 
със стандартно отклонение 2,69718 

и стандартна грешка 0,42646.  

При 95% интервал на доверителност на средната сила необходима за 

разрушаване на връзката метал-композит стойностите са 8,9876 и 10,7129 
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съответно за долна и горна граница. Минималната отчетена сила за 

счупване на образец е 3,66 Mpa/mm
2 
, а максималната 21,27 Мра/mm

2
.  

Средната стойност на фрактуриране на опитни тела с AP е 10,7080 

Mpa/mm
2 
със стандартно отклонение 5,45782 и стандартна грешка 0,86296.  

При 95% интервал на доверителност на средната сила необходима за 

разрушаване на връзката метал-композит стойностите са 8,9625 и 12,4535 

съответно за долна и горна граница. Минималната отчетена сила за 

счупване на образец е 3,56 Mpa/mm
2 
, а максималната 27,35Mpa/mm

2
. 

Средната стойност на фрактуриране на опитни тела с MP2 е 13,8398 

Mpa/mm
2 
със стандартно отклонение 5,66365 и стандартна грешка 0,89550. 

При 95% интервал на доверителност на средната сила необходима за 

разрушаване на връзката метал-композит стойностите са 12,0284 и 15,6511 

съответно за долна и горна граница. Минималната отчетена сила за 

счупване на образец е 7,70 Mpa/mm
2 
, а максималната 30,15 Mpa/mm

2
. 

Средната стойност на фрактуриране на опитни тела с MKZ Primer е 

20,4295 N/mm
2 
със стандартно отклонение 9,13614 и стандартна грешка 

1,44455. При 95% интервал на доверителност на средната сила необходима 

за разрушаване на връзката метал-композит стойностите са 17,5076 

Мра/mm
2
 и 23,3514 Мра/mm 

2 
съответно долна и горна граница.  

Минималната отчетена сила за счупване на образец е 8,28Mpa/mm
2
, а 

максималната 40,00Мра/mm
2
.
 

 

Таблица 9. Резултати от теста One Way ANOVA 

Anova Степени на 

свобода К 

F Р 

Между 

групите 

Комбинирано 3 24,141 <0,001 

Линейно Контраст 1 42,897 <0,001 

Отклонение 2 14,764 <0,001 

 

На Таблица 9, са представени резултатите от теста One Way ANOVA. 

Нулевата хипотеза се отхвърля и при трите метода на съпоставка със 

голямо статистическо значение – Р<0,001 – т.е. има голяма разлика в 

резултатите за четирите изследвани групи. 
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Таблица 10.  Корекция на Waller-Duncan. 

Waller-Duncan 

Вид праймер N р = 0.05 

1 2 3 

Контролна група 40 9,8503   

Alloy Primer 40 10,7080 10,7080  

Metal Primer 2 40  13,8398  

MKZ Primer 40   20,4295 

 

 

При интервал на доверителност 95% се откриха зависимости в 

хомогенността на разпределението между изследваните групи – контролна 

група с AP и AP и MP 2. 

Разпределението на стойностите на фрактуриране при групата на MKZ 

Primer не е хомогенно с нито една от другите изследвани групи. 

              

 

Диаграма  9.  Средни стойности на силата на фрактуриране 

 за отделните групи праймери 

 

На Диаграма 9, е показан срез на средните сили необходими за 

фрактуриране на изследваните образци. Прави впечатление голямата 

разлика между MKZ Primer и останалите тествани начини на обработка на 

металната сплав. Визуално се наблюдава разлика и при втората и трета 
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86,25% 

15% 

Адхезивна 

Смесена 

група – AP и MP 2, но такава не се потвърждава статистически. Третата и 

четвъртата група дават почти идентични стойности, което говори за 

изключително ниската ефективност на последният тестван праймер - AP  

Диаграма 10. Тип на фрактурата получена при тестовете на макросряз 

 

Интерес представлява типа на получената фрактура при провеждането 

на теста. При повече от три-четвърти от получените повърхности са с 

адхезивна структура докато при останалите тя е смесена. Изчисленият 

критерии за нормално разпределение категорично потвърждава 

алтернативната хипотеза/ u=18,11, P<0,001 /. 

 

Резултати от микротестовете на сряз: 

Резултатите от изследванията нанесохме в изготвена за целта работна 

карта, включваща номера на теста, получената стойност в MPa/mm
2
 и типа 

на фрактурата. 

Получените резултати изчислихме по формулата F= P/S. 

Къдетo (F) - e сила на срязване, (P) – приложената сила в зоната на 

натоварване, (S) – площта. 

Обработката на резултатите се извърши чрез програма за статистическа 

обработка SPSS v 13. Статистически анализ, избран за оценка на 

резултатите е One Way ANOVA 

След престоя на опитните тела в дестилирана вода, за установения вече 

срок, всички групи бяха подложени на термоциклиране, в апарат зa 

термоциклиране LTC 100. Избрахме параметри за термоциклиращ режим – 

температурен диапазон 5-55
о
C, с престой на образците във всяка вана за 1 



Собствени изследвания 

 

52 

 

минута, междинно време на съхнене 30 секунди и общ брой на циклите- 

5000, за всяка група опитни тела.            

Тестването за сила на срез се извърши посредством собствена 

постановка (виж Зад. 3), върху платформата на  апарат за микроопън и 

микронатиск LMT100 (Lam Technologies), където се монтираха 

разработените задръжни и натоварващи елементи. 

Натоварващият елемент е с формата на нож с ъгъл при върха 120
о
, 

разположен  на нивото от срезната повърхност. Разстоянието до опитното 

тяло е 5mm а движението е 2,5mm/s     

От изнесените в Таблица 11 резултати се вижда, че средните стойности 

на фрактуриране са най-високи при MKZ primer и най-ниски в 

контролната група. Останалите AP и MP2 са съответно на второ и трето 

място по здравина на реализираната връзка. 

 

Таблица 11. Резултати микротест сила на срязване. 

 

Брой  ̅ 
Sd 

 
  ̅ 

95% Уровен на 

значимост на 

медианата 

Минимум Максимум 

Долна 

граница 

Горна 

граница 

MKZ 

Primer 

40 29,7213 5,20796 ,82345 28,0557 31,3868 14,20 37,76 

Alloy 

Primer 

40 25,0693 6,44932 1,01973 23,0067 27,1318 12,92 36,48 

Metal 

Primer 2 

40 19,6240 6,81902 1,07818 17,4432 21,8048 12,92 37,63 

Контролна 

група 

40 16,6162 3,12161 ,49357 15,6179 17,6146 11,52 23,16 

Общо 160 22,7577 7,49352 ,59242 21,5877 23,9277 11,52 37,76 

 

Средната стойност на фрактуриране на опитни тела в контролната група 

(без метален праймер) е 16,6162 Mpa/mm
2 
със стандартно отклонение 

3,12161 и стандартна грешка 0,49357.  При 95% интервал на доверителност 

на средната сила необходима за разрушаване на връзката метал-композит 

стойностите са 15,6179 и 17,6146 съответно за долна и горна граница.  
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Минималната отчетена сила за счупване на образец е 11,52 Mpa/mm
2 
, а 

максималната 23,16 Мра/mm
2
. Средната стойност на фрактуриране на 

опитни тела с AP е 25,0693 Mpa/mm
2 
със стандартно отклонение 6,44932 и 

стандартна грешка 1,01973. При 95% интервал на доверителност на 

средната сила необходима за разрушаване на връзката метал-композит 

стойностите са 23,0067 и 27,1318 съответно за долна и горна граница. 

Минималната отчетена сила за счупване на образец е 12,92 Mpa/mm
2 
, а 

максималната 36,48 Mpa/mm
2
. 

Средната стойност на фрактуриране на опитни тела с MP2 е 19,6240 

Mpa/mm
2 
със стандартно отклонение 6,81902 и стандартна грешка 1,07818. 

При 95% интервал на доверителност на средната сила необходима за 

разрушаване на връзката метал-композит стойностите са 17,4432 и 21,8048 

съответно за долна и горна граница. Минималната отчетена сила за 

счупване на образец е 12,92 Mpa/mm
2 
, а максималната 37,63 Mpa/mm

2
. 

Средната стойност на фрактуриране на опитни тела с MKZ Primer е 

29,7213 N/mm
2 
със стандартно отклонение 5,20796 и стандартна грешка 

0,82345. При 95% интервал на доверителност на средната сила необходима 

за разрушаване на връзката метал-композит стойностите са 28,0557 

Мра/mm
2
 и 31,3868 Мра/mm 

2,  
съответно долна и горна граница.  

Минималната отчетена сила за счупване на образец е 14,20 Mpa/mm
2
, а 

максималната 37,46 Мра/mm
2
. 

 

Таблица 12. Тест за хомогенност на изследваните групи
 

Сила на фрактуриране 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5,769 3 156 ,001 

 

За да установим дали резултатите дадени за сила на сряз на различните 

групи се различават помежду си използвахме класическият тест на Levene. 

Резултатите потвърждават алтернативната хипотеза при интервал на 

доверителнос 99,99% - има разлика в стойноститеполучени при различните 

изследвани групи. 
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Таблица 13. Резултати от проведеният One Way ANOVA тест за четирите 

изследвани групи. 

 
Сума на 

квадратите 

Степени 

на 

свобода 

Средна 

стойност на 

квадратите 

F Р 

Между 

групите 

Комбинирано 4054,871 3 1351,624 43,266 <0,001 

Линейно 
Контраст 4006,960 1 4006,960 128,264 <0,001 

Отклонение 47,911 2 23,956 ,767 <0,05 

Вътрегрупово 4873,441 156 31,240   

Общо 8928,312 159    

 

На Таблица 13, са представени резултатите от теста One Way ANOVA. 

Нулевата хипотеза се отхвърля и при трите метода на съпоставка със 

голямостатистическо значение – Р<0,001 и Р<0,05 – т.е. има голяма 

разлика в резултатите за четирите изследвани групи. 

 

Таблица 14. Корекция на Waller-Duncan. 

Виг праймер N 
Интервал на доверителност 95% 

1 2 3 

Контролна група 40 16,6162   

Metal Primer 2 40 19,6240   

Alloy Primer 40  25,0693  

MKZ Primer 40   29,7213 

 

При интервал на доверителност 95% се откриха зависимости в 

хомогенността на разпределението между изследваните групи – контролна 

група с MP2. Разпределението на стойностите на фрактуриране при 

останалите групи не е хомогенно. 

 

Диаграма 11.  Средни стойности на силата на фрактуриране  

за отделните групи праймери 
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65,63% 

34,38% 

Адхезивна 

Смесена 

На Диаграма 11, е показан срез на средните сили необходими за 

фрактуриране на изследваните образци. Прави впечатление голямата 

разлика между MKZ Primer и останалите тествани начини на обработка на 

металната сплав. Визуално се наблюдава разлика и при втората и трета 

група - AP и MP2, но такава не се потвърждава статистически. Третата и 

четвъртата група дават почти идентични стойности, което говори за 

изключително ниската ефективност на последният тестван праймер – MP2 

 

 

 

Диаграма 12. Тип на фрактурата получена при тестовете на микросряз 

 

Интерес представлява типа на получената фрактура при провеждането 

на теста. Почти две трети от получените повърхности са с адхезивна 

структура докато при една трета тя е смесена. Изчисленият критерии за 

нормално разпределение категорично потвърждава алтернативната 

хипотеза /u=5,87, P<0,001/. 
 

                       

Фигура 65. Смесена фрактура                          Фигура 66.  Адхезивна  фрактура  

 

Двуфункционалните мономери, разработени за осъществяване на 

чиста химична връзка, са обект на разработване и проучване, повече от три 
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десетилетия. Постоянното развитие в тази област налага провеждането на 

редица тестови изпитания. Стандартни тестови условия, като време на 

киснене на образците, време на съхнене, продължават да търпят развитие, 

което е предпоставка за получаване на данни от различни изследвания, 

които в последствие да бъдат сравнявани. Проведените от нас тестови 

изпитания подкрепят, надеждността от приложението на двуфункционални 

мономери. Сравнявайки резултатите за ефективноста на металните 

праймери получени в нашето изследване, с резултатите получени от 

водещи изследователи в тази област, които изследват ретенционната 

връзка между кобалт хромова сплав и два вида акрилови пластмаси, ние 

също категорично подкрепяме  изказаното от тях становище, че металните 

праймери продуцират по-добра и надеждна връзка. 

Поради несъществуващи категорични данни за необходимия брой 

цикли симулиращи конкретен период на престой в устната кухина, ние 

приехме изказаното от други автори твърдение, които допускат, че 

приблизително 10000 цикъла в температурен режим 5-55ºС, се равняват на 

едногодишен функционален престой в интраорални условия. Така 

проведените от нас изследвания в температурен режим 5-55ºС и брой на 

циклите 5000, биха съответствали на шестмесечна функционална 

натовареност. 

Напълно подкрепяме становището на заключението, че с използването 

на подходящ метален праймер съобразено със съответната метална сплав, е 

възможно елиминиране на нуждата от приложението на допълнителни 

фиксиращи (ретенционни) елементи върху металната инфраструктура. 

Най-съществен важен момент при свързване на композитната облицовка 

към метала, е обработката на металната повърхност, поради което за 

пясъкоструйна обработка използвахме най-честият размер в практиката а 

именно 110 µм (Al2O3). Приемаме заключението на практикуващите 

специалисти,  за постигане на стабилно свързване с метала, посредством 

киселинни адхезивни мономери. Лесното нанасяне, съобразено с 

изискванията на производителите, оценихме като времепестящо и лесно за 

изпълнение. Основен недостатък приехме високата себестойност на 

продуктите от тази група, което според нас се оказва ключов фактор при 

приложението им.                                                                                                  
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Ние подкрепяме данните от подобни на нашите изследвания 

резултати, които показват, че след химическо залепване, механичните 

ретенции, могат да бъдат избегнати. 

Специфичният модел на фрактуриране при тестът на сряз, може да 

доведе до кохезивни фрактури в тествания обект, които могат да доведат 

до погрешна интерпретация на резултатите, докато при тестовете за 

микроопън, стрес концентрацията е много по хомогенна. 

Сравнявайки получените от нас резултати с тези на изследователи, 

при които опитните образци също се отнасят към методиката за тестване 

на макро срез, ние получихме близки сравними стойности по отношение на 

силата необходима за разкъсване на връзката  изразено в Мра. 

Тези данни категорично подкрепят ефективността на използваните 

метални праймери и засвидетелстват прецизността при повторение на 

избраната от нас методика 

 Подкрепяме заключението на авторите приемащи, че използваните 

двуфункционални мономери осигуряват  ефикасна връзка със нанесения 

грундиращ слой, като по този начин не се намалява силата на връзката с 

последващия композитен слой.                                                                                                           

За практиката бихме предложили самостоятелното използване на 

метален праймер в случаите на липса на достатъчно място за механични 

ретенции, и комбинирано приложение, заедно с механични ретенции, като 

по този начин праймерната обработка на металната повърхност ще осигури 

запечатване на граничната повърхност метал-композит.  Резултатите 

постигнати от макро и микротестовете на сряз при нашите изследвания, 

показват, че и двата вида тестове са удачни за лабораторно тестване, в 

случаите, в които се нуждаем от бърза предварителна информация относно 

сила на връзката между изследваните обекти. Трябва да подчертаем 

статичния момент на натоварване, в собствената ни тестова постановка, 

което трябва да ограничи получените резултати от динамичния тест. 

Полученият по-голям брой смесени фрактури,  при микротестовете, 

отколкото при макротестовете можем да обясним, с натрупване на 

микродефекти, при изработване на образците за макросрез. 
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Изводи: 

 

1. Проведените анкетни проучвания, предоставят противоречиви данни за 

приложението на ЛК. Наблюдава се тенденция за засилване на приложението 

им сред колегите с по-голям трудов стаж. 

 

2. Разработената от нас постановка за изработване на опитни тела, предоставя 

възможност за бързо протоколирано решение, при направа на голям брой 

образци за тестване сили на срязване.  

 

3. Апробираната методика за съхранение на опитни тела, дава неограничени 

възможности при избор на биодеградиращи субстанции, които конкретно да 

симулират интраорални условия. 

 

4. Универсалният характер на предложената от нас тестова постановка, 

предоставя възможност за многоцелеви тестови изпитания. 

 

5. Неоспорим ефект от приложението на метален праймер- като самостоятелен 

елемент за за задържане на ЛК, върху неблагородна метална сплав. 

 

6. Предложения от нас протокол за статично провеждане на макро и микро 

тестове на сряз, би могъл  да послужат като базичен, преди осъществяване на 

динамични тестове. 

 

7. Макро и микро тестовете на сряз, биха могли да се използват удачно за 

получаването на първична информация относно сила на връзката. 



Приноси 

 

59 
 

Приноси: 

                                Приноси с потвърдителен характер: 

 

1. Проведено анкетно проучване, установяващо засилваща се тенденция в 

приложението на ЛК, сред практикуващите. 

2. Доказан неоспорим ефект от приложението на метални праймери, за     

задръжка на ЛК, върху метална инфраструктура. 

3. Осъществен сравнителен ефект от макро и микротестове на сряз. 

 

                       Приноси с научно-приложен характер: 

 

1. За първи път у нас се изследва якостта на връзката между ЛК и метална 

сплав. 

2. За първи път у нас се изследва  с помощта на електронна микроскопия, 

връзката между ЛК и неблагородна метална сплав 

3. Предлагане на собствена методика за изработване на опитни тела за тестове 

на макро и микросряз. 

4. Създаване на собствена методика за съхранение на опитни тела 

5. Създаване на собствена тестова постановка за статично изпитание на сили на 

сряз, микроопън и микронатиск. 

6. Създаване на виртуален сайт, за последователно хронологично проследяване 

на изследванията по всяка една задача. 
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