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Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел към МУ-

Пловдив, бул.“Васил Априлов“ 15А и са публикувани на интернет 

страницата на МУ – Пловдив – www.mu-plovdiv.bg. 

*Номерата на таблиците, фигурите и диаграмите не съответстват с тези 

от дисертационния труд.
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Терминология 

 
Термопластични пластмаси (Термопласти) – Полукристални полимери, 

които при определена температура и високо налягане се преобразуват от 

пластична в течна фаза, и преминават във високо еластантно състояние, 

което позволява формоване. 

Инжекционни пластмаси – Термопластични полимери, чиито 

технологичен режим се извършва, чрез процеса  инжекционно формоване. 

Термопластични протезни материали – Термопластични пластмаси, 

използвани за изработването на протезни конструкции. 

Технологичен режим – Последователност от процеси, формиращи 

технологията за получаване на изделие. 

Инжекционно формоване – процес, при който полимерния 

термопластичен материал, предварително приведен във втечнено състояние 

се подава в затворен обем на формообразуващия инструмент под голямо 

налягане и с голяма скорост. След запълване на обема материалът се 

охлажда и втърдява при задържане на налягането. 

Инжекционно впръскване (Шприцване) – Инжекционното впръскване е 

технология за формоване във формообразуващи инструменти при 

определена температура и под високо налягане на пластмаси, придобила 

гражданственост като „шприцване”. Изходният материал (полимерен прах, 

гранули и др.) се подава в загрят резервоар, където се разтопява при 

определена температура и се излива под налягане в отвора на матрицата, 

наречена „шприцформа”. 

Базисни протезни материали – Материали, от които се изработват плаката 

и тялото на протезните конструкции. 

Система за инжекционно впръскване – Високотехнологична апаратура, 

осигуряваща инжекционно формоване, чрез леене под налягане 

(шприцване). 

Кюветна форма – Касета, в която се формова изделието от термопластична 

пластмаса. 

Сорбция на течности – водопоглъщаемостта на даден материал, при 

определена температура за 24 часа.
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Използвани съкращения в текста 

 

АП – Акрилополимери 

ПИВ – Процес на инжекционно впръскване 

КФ – Кюветна форма 

ЛДМ – Лекари по дентална медицина 

ПА – Полиамиди 

СИВ – Система за инжекционно впръскване 

ТППМ – Термопластични протезни материали 

ИП – Инжекционни пластмаси 

ИВ – Инжекционно впръскване 

ТП – Термопластмаси 

Ts – Termosens 

Bs – Biosens 

Pl – Polian IC 

Bf – Bre.flex 2 edition 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

Въведение 

Прогреса на човечеството е неразривно свързан с прогреса в 

използването на материалите – естествени и синтетични, за бита, в сферата 

на материалното производство, в медицината и други области. Този прогрес 

отчетливо следва и развитието на денталната медицина. 

В съвременната протетика еталон за постигане на добър лечебен 

резултат е възстановяването на функционалната и морфологична цялост на 

дъвкателния апарат, профилактичната стойност на протезните конструкции, 

добрата естетика и връщането самочувствието и усмивката на пациентите. 

Според прогнозите за застаряващото население на планетата към 2025 

година повече от половината население ще бъде на възраст над 50 години. И 

независимо от постиженията в профилактиката на денталните заболявания 

много от тези хора ще имат нужда от снемаеми протезни конструкции – цели 

или частични. За тези пациенти ще е важно да бъдат създадени съвременни 

медико-биологични материали, да бъдат обезпечени с естетични и 

функционално годни протези, за да подобрят качеството си на живот. 

Съществено място в реализирането на качествена дентална помощ е 

познаването  и използването по показания на базисните протезни материали. 

Това е сложен и комплексен процес, зависещ от редица фактори – 

икономически, социални, културни, които от своя страна определят нивото 

и качеството на предлаганите дентални услуги. 

Познаването на  протезните материали, техните качества,  позволява на 

денталният лекар да ги използва в ежедневната си практика, при  решаване  

на индивидуалните проблеми и на конструкционнo-сложни протези. 

Акриловите пластмаси в настоящия момент са един от най-широко 

използваните базисни протезни материали. Те имат редица предимства – 

лесен технологичен режим, който не изисква специално оборудване, 

задоволителна естетика и здравина, ниска себестойност. Недостатъците им 

са – сорбция на течности, порьозна структура, остатъчен мономер, не 

устойчивост на цвета при продължителна употреба, незадоволителни 

механично-якостни качества, лесно стареене на материала. 

Тяхна алтернатива от началото на века са термопластичните 

инжекционни протезни материали. Те стават „хит” около 2007 година, 

използват се хаотично, без да се познават техните качества, предимства и 

недостатъци. Този факт води  много специалисти в световен мащаб да 

започнат изследвания по отношение на механично-якостните, естетичните 

и биологичните качества на тези материали. Резултатите от тях са доста 

противоречиви.
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Цел и задачи на дисертационния труд 

 
Цел: Сравнително изследване по механично-якостните качества на 

някои термопластични инжекционни материали, предназначени за 

изработване на снемаеми протези. 

 

За решаването на тази цел, бяха поставени следните ЗАДАЧИ: 

1. Анкетно проучване за информираността на денталните лекари и 

зъботехници, относно познаването и употребата на различните 

термопластични инжекционни протезни материали, за 

изработването на снемаеми протези. 

2. Създаване на матрична форма и изработване на опитни образци от 

полиамидни и акрилополимерни термопластични протезни 

материали, чрез системите за инжекционно впръскване. 

3. Изработване на опитна установка и изследване якост на микроопън 

на опитни тела от полиамидни и акрилополимерни термопластични 

протезни материали преди и след изкуствено състаряване. 

4. Сравнителен анализ на  инжекционните пластмаси. 

4.1. Сравнително изследване на различните термопластични 

протезни материали по механично-якостни  характеристики 

преди и след изкуствено състаряване; 

4.2. Пробиране сравнителен метод чрез програмен продукт 

„SOLIDWORKS“ при изследване якостните качества на 

термопластична пластмаса, с функционално натоварване. 
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Материал и методи 

1. Материал и методи по първа задача: Анкетно проучване за 

информираността на денталните лекари и зъботехници, относно 

познаването и употребата на различните термопластични 

инжекционни протезни материали, за изработването на снемаеми 

протези. 

 

Обект на наблюдение: 

Изследва се нивото на познаване на ТППМ от денталните лекари и 

зъботехниците, познаване качествата на ИП, технологичен режим и 

употреба в практиката.  

Единици на наблюдение: 

За технически единици на наблюдение са приети научни форуми на 

БЗС, семинари, Дентални ДКЦ, дентални кабинети и зъботехнически 

лаборатории. 

При проучването са определени две логически единици: 

• Дентални лекари 

• Зъботехници. 

Признаци на наблюдение: 

За всяка единица на проучването бяха определени две групи признаци – 

факториални и резултативни. 

Факториални – пол, възраст, общ трудов стаж, стаж по специалността, 

месторабота, частен кабинет. 

Резултативни – познания за технологичния протокол на снемаемите 

протезни конструкции, точност и естетика на конструкциите, адаптация на 

пациентите, увреждания на протезите. 

Време на проучването: 

Проучването е проведено в периода между 01.04.2016 година и 

31.10.2016 година. 

Място на проучването: 

Проучването е проведено като е използван един от базовите методи на 

Медицинската социология – анкетния. Първичната информация е събрана  

на научни форуми на БЗС, семинари, ДКЦ, дентални кабинети и 

зъботехнически лаборатории. Анкетната карта съдържа 20 въпроса, които 

са разделени в следните групи: Въпроси, засягащи професионалния статус, 
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пол, възраст и трудов стаж на анкетираните; Въпроси относно познаването 

на групите термопластични материали, техни представители и протокола за 

работа с тях. 

Събиране на първичната информация: 

Анкетата е проведена като пряка индивидуална анонимна анкета. 

Респондентите – дентални лекари и зъботехници попълваха анкетните карти 

в удобно за тях време. 

 

2. Материал и методи по втора задача: Създаване на матрична форма 

и изработване на опитни образци от полиамидни и 

акрилополимерни термопластични протезни материали, чрез 

системите за инжекционно впръскване. 

За изработването на опитни образци от ПЛ и АП материали беше 

конструирана матрична форма (Фиг. 1, 2).  

 

  
Фиг. 1. Общ вид – отгоре Фиг. 2. Вид – страничен 

 

Процесът на конструиране на кюветната форма беше извършен с 

помощта на програмния продукт „SOLIDWORKS“ и проведени симулации, 

доказващи производителността на кюветната форма. (Фиг. 3, 4, 5) 
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Фиг. 3. Симулация на пълнене на матричната форма. 

 

 
Фиг. 4. Симулация на изпълване на матричната форма 
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Фиг. 5. Симулация на изпълнена матрична форма и охлаждане на 

материала 

 

Матричната форма е изработена от Алуминиева сплав EN AW – 7075 – 

AlZnMgCu1.5; W-Nr 3.4365. Този вид сплав има високи механични свойства 

и висока устойчивост на умора, много добра корозионна устойчивост и 

склонност за уякчаваща защитна и декоративна анодизация. 

Самият процес на изработване на кюветната форма протече по 

следният начин: Разкроени бяха горната и долна част на касетата и на 

шприц-формата с помощта на механична ножовка. С инструментална фреза 

на координат-разтъргваща машина бяха  уточнени размерите на частите на 

касетата и шприц-формата до 0,01 от мм и разпробити стартовите отвори. 

Направи се щифтоване за водeщи и направляващи щифтове. При работата с 

координат-разтъргващата машина бяха използвани свредла, медчици и 

райбери за райбероване на отворите. 

Сменяемата част на кюветата – шприц-формата беше изработена по 

метода на обемната ерозия. Най-напред бяха подготвени на програмна фреза 

четири медни електрода – два груби и два финни. Формите на опитните тела 

в  шприц-формата бяха ерузирани най-напред от грубите и после от фините 

електроди, като водещи за електродите бяха райберованите отвори, 

направени предварително. Формата на опитните епруветки в щприф-
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формата е с точност до 0,01 мм. Процесът се повтори и в двете части на 

шприц-формата.1 

За изработване на образците създадохме опитна постановка, от: 

• Описаната кюветна форма; 

• Четири инжекционни  пластмаси; 

• Системите за инжекционно впръскване: 

 

Vertex Thermoject 22 

Vertex Thermoject 22 е машина за инжекционно впръскване на фирмата 

Vertex – Холандия.  

 

thermopress 400 

Инжекционна система на фирмата „bredent” – Германия, с температура 

на стопяване до 4000С.  

Използвани материали в процеса на изследване са посочени в Табл.1 : 

 

Таблица 1. 

Материал Вид Производител 

Bre.flex 2 edition Полиамид bredent - Германия 

Perflex Biosens Полиамид „Perflex”- Израел 

VertexТМ ThermoSens Полиамид Vertex Dental B.V – 

Холандия 

Polian IC На основата на ПММК bredent - Германия 

 

За VertexТМ  ThermoSens е използвана системата Vertex Thermoject 22 

при параметри на цикъла: време на подгряване – 18 мин., температура – 

2900С, налягане – 6 Ваr. 

За Bre.flex 2 edition – система thermopress 400 и параметри :време на 

подгряване – 15 мин., температура – 2800 С, налягане – 7,5 Ваr, скорост – 6. 

За Perflex Biosens – система thermopress 400 и параметри: време на 

подгряване – 18 мин, температура – 3000 С, налягане до 8-9,5 Ваr. 

За Polian IC – система thermopress 400 и параметри: време на 

подгряване – 15 мин, температура – 2650С, налягане – 9,5 Ваr, скорост – 8. 

 

                                                           
1 Благодарности на „Чуков и СИЕ“ ЕООД – гр. Пловдив 
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3. Материал и методи по трета задача: Изработване на опитна 

установка и изследване якост на микроопън на опитни тела от 

полиамидни и акрилополимерни термопластични протезини 

материали преди и след изкуствено състаряване. 

 

В изпълнение на поставената от нас трета задача изработихме опитна 

установка за изследване якост на микроопън с помощта на апарата LMT 

100 (LAM Tehnologies, Italy). 

За проектирането и изработването на установката за изследване сила на 

микроопън, използвахме подхода на Александров С. за разработването на 

подобна и беше съобразена с параметрите на апарата за микроопън LMT 100 

(LAM Tehnologies, Italy). Задръжните елементи с фиксираща и натоварваща 

част, за изследване якост на микроопън бяха изработени от 

многокомпонентна стомана.2 

Елементите на установката за изследване якост на микроопън са 

показани на фиг. 6 и 7. 
 

  
Фиг. 6. Натоварващ елемент Фиг. 7. Фиксиращ елемент 

 

За изследване якост на опън на опитни тела от полиамидни и 

акрилополимерни термопластични протезни материали след 

изкуствено състаряване, създадохме следната опитна постановка: 

За провеждането на изследването на микроопън използвахме 

изработените на базата на ИВ във втора задача 432 опитни образеца – 108 – 

Bre.flex 2 edition, 108 - VertexТМ  ThermoSens, 108 - Perflex Biosens  и 108 

от Polian IC. 

За изкуственото състаряване на опитните тела от ТППМ 

използвахме апарата LTC 100 (LAM Tehnologies, Italy), същият е наличен 

                                                           
2 Благодарности на „Чуков и СИЕ“ ЕООД – гр. Пловдив 



 

 

13 
 

в Катедра „Протетична дентална медицина” – Медицински университет гр. 

Пловдив (Фиг. 8). 

 

 
Фиг. 8. Апарата LTC 100 (LAM Tehnologies, Italy) 

 

Тестовете за сила на микроопън се извърши с изработената собствена 

постановка и апарата LMT 100 (LAM Tehnologies, Italy), същият е наличен 

в Катедра „Протетична дентална медицина” – Медицински университет  

гр. Пловдив (Фиг. 9, 10), където бяха монтирани задръжните фиксиращи и 

натоварващи елементи. 
 

  
Фиг. 9. Апарата LMT 100 Фиг. 10. Опитна установка 
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И използвахме предложената  от нас методика: 

Всичките 432 броя опитни тела бяха разделени в три групи: 

• Контролна група, Iва – с представени 36 броя опитни тела за всеки 

вид материала, която не е полагана на въздействия; 

• Група – IIра, подложена на изкуствено състаряване с дехидратиране 

на образците – с представени 36 опитни тела за всеки материал; 

• Група – IIIта, подложена на изкуствено състаряване без 

дехидратиране на образците. 

Избрахме следните параметри на термоциклиращия режим: 

температурен диапазон 5 – 550С и престой на образците във всяка вана за 30 

секунди и междинно време на съхнене 30 секунди с общ брой на циклите – 

5000 (Фиг. 13). Общия брой на термоциклите беше разделен на 20 фази с по 

250 цикъла и продължителност на една фаза 24 часа, като в периода между 

отделните фази опитните тела от II-ра група бяха съхранявани в сух стъклен 

контейнер, при стайна температура (Фиг. 11).  

 

  
Фиг. 11. Съхранение Фиг. 12. Съхранение 

 

Образците от трета група между отделните фази на термоциклиране 

бяха съхранявани в стъклен контейнер с дестилиране вода на стайна 

температура и продължителност на една фаза също от 24 часа. (Фиг. 12). 
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Фиг. 13. Термоциклиране на опитни тела. 

 

Тестовете за сила на микроопън се извърши с изработената собствена 

постановка и апарата LMT 100 (LAM Tehnologies, Italy), където бяха 

монтирани задръжните и натоварващи елементи. Позицията на 

натоварващия елемент бе на 43 мм, а скоростта на движението – 0,5 мм/сек., 

и разстоянието до опитното тяло – 5 мм.  

Преди провеждането на отделните тестове за изследване якост на 

микроопън, за всяко опитно тяло беше измерен диаметъра му с 

дигитален шублер MANNESMANN (Germany)(Фиг. 14 а, б) 
 

  
Фиг. 14 а. Шублер Фиг. 14 б. Шублер 

 

Измерването на опитните образци беше продиктувано от факта, че 

съхранинието им през фазите на термоциклиране се осъществи при 

различни условия и изследването налагаше да се уточни дали е настъпила 

промяна в техните размери, а също и спрямо тези на контролната група, като 



 

 

16 
 

измерването при контролната група ни дава информираност за наличието на 

свиване при шприцването. 

Събирането на първичната информацията от проведените изследвания 

беше осъществено в тестови карти  за всеки материал. 

 

4. Материал и методи по четвърта задача: Сравнителен анализ на 

инжекционните пластмаси. 

4.1. Сравнително изследване на различните термопластични 

протезни материали по механично-якостни характеристики 

преди и след изкуствено състаряване. 

За сравнителният анализ на наблюдаваните ТППМ използвахме 

резултатите от проведените наблюдения за влиянието на  изкуственото 

състаряване, начина на съхранение и тестовете за якост на микроопън. 

Същите бяха подложени на измерване ширина на интервала за изграждане 

на вариационни редове и изчисляване на средноаритметичните 

величини. Средноаритметичните стойности бяха съпоставени по 

наблюдавани групи и материали. 

4.2. Пробиране сравнителен метод чрез програмен продукт 

„SOLIDWORKS“ при изследване якостните качества на 

термопластична пластмаса, с функционално натоварване. 

За изпълнението на тази подзадача се изработи моделно-лята протеза 

върху фантомен модел на горна челюст на „Frasaco“, при дефекти на зъбната 

редица I-ви клас по Кенеди, и с линейно опорно поле, с опорно-задръжни 

елементи ляти куки, разположени върху зъбите, ограничаващи, създадения 

дефект и свързващ бюгел , разположен срединно на твърдото небце. При 

изработването на протезата се спазиха всички изисквания за изработване на 

снемаема конструкция по метода на моделното леене. (Фиг. 15, 16) 

 
 

  
Фиг. 15. Фантомен модел Фиг. 16. Страничен изглед на протеза 
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Изработената протеза се сканира на оптичен 3D лабораторен скенер 

„Vinyl“ на фирмата „smart optics“ – Germany. Сканирането се извърши с 

камера, с разделителна способност 1,3 MPix. Сканираният 3D модел на 

протезата, се трансформира в STL-файл, което улеснява използването на 

сканирания обект с други програмни продукти.(фиг. 17) 

 
 

 
Фиг. 17. Лабораторен скенер. 

 

STL-файла, със сканираната протеза се обработи с програмния продукт 

„CINEMA 4D“ – програма за обработване на 3D модели, при което се стигна 

до опростяване на 3D модела на сканираната протеза и улесняване 

качването му в друг програмен продукт и на използването му при 

провеждане на симулации. 

За извършване на симулации се използва програмния продукт 

„SOLIDWORKS“ – 2018 год. „SOLIDWORKS“ е програмен продукт за 

дизайн и пресмятане на тела и детайли със сложна геометрия. На първия 

етап се използваха функциите Import и Mesh. Чрез Import се въвежда 

изследвания обект, в случая 3D модела на протеза, чрез STL-файла в 
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програмата. Mesh-функцията, която е в колаборация с останалите функции 

и приложения на програмата, сегментира на елементи 3D изследвания обект 

с общи върхове. При нас сегментирането се промени в броя на елементите 

от Mesh 30 836 (триъгълници) на постъпилия обект до Mesh 159 181 брой 

елементи и размер на елементите в границите на 3,23 – 3,46 мм. Тази разлика 

в броя на елементите идва от факта, че при постъпване, обекта е сегментиран 

само повърхностно, а при провеждането на симулациите, обекта се 

сегментира като 3D обект и елементите са както по повърхността, така и във 

вътрешността. 

На втория етап се използва разширеното приложение на програмата 

„Simulation“. Това приложение служи за пресмятане на натоварване и 

деформации. При нашето изследване , използвахме и подфункцията на 

приложението „Static studi“. 

За провеждане на симулациите използвахме данните от параметрите на 

два материала, които имат показания за изработване на скелети на 

снемаеми, тип моделно-ляти протези. Материалите, които използвахме при 

изследването са метална сплав I-MG EKO и термопластичен инжекционен 

материал Bio Dentaplast на bredent. За коректното провеждане на 

симулациите се използваха следните якостни данни на материалите: Модул 

на линейните деформации, или още Модул на Юнг; Модул на ъгловите 

деформации; Коефицент на Поасон; плътност. Характеристиките на 

изследваните материали са по данни на фирмите-производителки.  

Симулацията за сравняване на материалите се проведе в две 

направления: Стрес-тест по von Mises – Еквивалентно натоварване по трета 

якостна теория и Натоварване с деформация и изместване, при базово 

натоварване от 0,1 N/мм2 и максимален брой на елементите при 

сегментиране на 3D обекта от 159 181 . 

Изследването се проведе при едностранно натоварване върху работната 

страна на протезната конструкция и различни варианти на опора:  

1. Опора при носещите зъби, от блокажни рамена и тяло на куките от 

работна страна и съединителен бюгел, върху твърдото небце; 

2. Опора при носещи зъби, осигурена от блокажни рамена и тяло на 

куките , на работна и балансираща страна; 

3. Няколко-степенна опора, осигурена от блокажните рамена на 

куките, върху носещите зъби на работна и балансираща страна, 

крилата на протезата, върху обеззъбените алвеоларни гребени и 

свързващия бюгел, върху твърдото небце. (Фиг. 18) 
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Фиг. 18. Опори при натоварването 
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Резултати и обсъждане 
 

Резултати и обсъждане по първа задача: В проучването участват 289 

медицински специалисти в областта на денталната медицина, от които  

77,16 ± 2,48% са дентални лекари, а 22,84 ± 2,48% са зъботехници, от тях 

134 са от мъжки пол и 155 – от женски. 

Най-познатата група ТППМ сред анкетираните е и най-широко 

разпространената – на полиамидите, следвана от акрилополимерите, 

полиоксиметиленовите, полиолифиновите и най-слабо позната е групата на 

полиановите ТППМ. (Диаграма №1). 

 

 
 

От получените резултати е видно, че почти половината от анкетираните 

ЛДМ не познават и не използват в своята практика ТППМ. Като най-

позната и най-широко използвана група ТППМ в еждневната практика е 

тази на Полиамидите, следвана от Акрилополимерите. 

36,02%

10,7…

7,85%
1.75 % 0,59%

43.03%

Диаграма 1. Познаване на видовете ТППМ
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Таблица 2. Мнения на участниците за протокола за работа и недостатъците 

на ТППМ 

Анкети-

рани 

Мнения 

Мъже Жени Общо 

Брой % Sp Брой % Sp Брой % Sp 

1.* 29 14,70 2.54 35 15,21 2.35 64 14,97 1.73 

2.* 45 22,85 3.00 52 22,61 2.76 97 22,72 2.04 

3.* 50 25,39 3.00 58 25,22 2.86 108 25,30 2.10 

Без отговор 73 37,06 3.44 85 36,96 3.23 158 37,01 2.34 

Всичко 197 100 - 230 100 - 427 100 - 

Забележка:* 1. Сложен лабораторен процес; 

2. Необходимост от специално оборудване; 

3. Недостатъци: Механични увреждания, промени в цвета, 

лоша връзка с изкуствените зъби. 

 

Въпросът, определящ наличието на алергични реакции или други от 

типа, характерни при протезите от конвенционалните акрилополимери, 

отговора на всички участници в проучването е, че не са наблюдавали такива 

върху пациентите. Този факт подтвърждава тезата на Моторкина, че 

протезите от този вид материали не предизвикват алергични реакции и 

реакции, свързани с йонния обмен.(Таблица 2 и Диаграма 2) 

 

 

Много добра
Добра

Задоволителна

0,73

0,27

0,00

0,74

0,26

0,00

Диаграма 2. Оценка точността на конструкциите в 

зависимост от професионалната група

ЛДМ Зъботехници
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Eстетиката на конструкциите е с две оценки. Три-четвърти от 

участниците в проучването са дали „Много добра” оценка, а останалите 

„Добра”. Непараметричния анализ потвърждава нулевата хипотеза т.е. 

оценката не е в зависимост от професионалната група – Р<0.05.(Диаграма 3). 

 

 
 

При нито един от участниците в проучването не са наблюдавали 

алергична реакция. 

 

Резултати и обсъждане по втора задача: Кюветната форма е 

изработена от алуминиева сплав, каквато се използва за изработване на 

кюветите при СИВ за дентални цели. Твърдата и устойчива алуминиева 

сплав ще поеме натоварването, необходимо за стягането на кювета в 

установката на СИВ и устои налягането по време на процеса на ИВ. Отворът 

за подаване на разтопения материал е съобразен с големината на основния 

отливен  щифт – 10 мм, а мястото на подаване на стопилката с каналите на 

буталата в СИВ. Осигурени са обезвъздушителни канали, за по-добър 

резултат при шприцването. Вътрешната снемаема част на кюветата 

(същинската шприц-форма) има универсална функция, тъй като може да 

бъде сменена с друга и кюветата да се използва за друг вид изследване на 

материалите на основата на ИВ. При еднократно шприцване се получават 

четири броя опитни образци с еднакви размери (Фигура 19). 

Много добра
Добра

Задоволителна

73.00%

27.00%

0.00%

74.00%

26.00%

0.00%

Диаграма 3. Оценка на естетиката в зависимост от 

професионалната група

ЛДМ Зъботехници
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Фиг. 19. Изглед на частите на кюветната форма 

 

На Фиг. 20 а, б, в; е представена схематично кюветата и шприц-

формата. 
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Фиг. 20 а 
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Фиг. 20 б. 
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Фиг. 20 в. 
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За изработване на опитните тела за провеждане на изследванията, 

заложени с настоящия труд са възпроизведени 108 инжекционни цикъла. От 

тях 81 цикъла са за изработване на 324 опитни образци от полиамидни 

ТППМ и 27 цикъла за изработването на 108 броя образци от ТППМ на 

основата на акрилатите.(Фиг. 21, 22) 
 

 
Фиг. 21. КФ след цикъл на ИВ 

 

Процес на ИВ за VertexТМ  ThermoSens*3 

За изработване на 108 образеца от полиамидния материал VertexТМ  

ThermoSens са направени 27 цикъла на ИВ, като беше използвана СИВ 

Vertex Thermoject 22, предложена от фирмата производител за същия 

материала. При самият цикъл на изработване на образците са съобразени 

факторите за оптимален технолоичен процес, предложен за съответния 

материал, а именно: Програма – индивидуална „Z”, при нея е заложено 

индивидуализиране на всички параметри (подгряване, време на 

подгряването, температурата, време на задържане и охлаждане). Използвана 

е картуша с размери – ø 22мм , време на подгряване – 18 мин., температура 

на подгряване – 2900С, време на шприцване – 3 сек., налягане при 

шприцването – 6 Ва , време на задържане – 3 мин., налягане на задържането 

– 6 Ва, време на охлаждане – 3 мин. (Фиг. 23) 
 

                                                           
3 Благодарности на „Омега Дент“ ЕООД – гр. Пловдив 
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Фиг. 22. Получен резултат след ИВ  

 

 
Фиг. 23. Отворена КФ след ИВ на ТП 

 

Процес на ИВ за Bre.flex 2 edition4 

27 инжекционни цикъла са направени при изработването на 108 опитни 

образеца от Bre.flex 2 edition – полиамиден материал. За изработването им 

бе използвана системата  thermopress 400. Използвана е автоматично 

заложената програма в апарата за този материал № 2, със следните 

показатели: Използвана е картуша с размери – 22 мм, време на подгряване – 

15 мин., температура на подгряване – 2800 С, време на шприцване до 2 сек., 

налягане при шприцването – 7,5 Ва, скорост на впръскването – 6, време на 

задържане – 120 сек, налягане на задържането – 7,5 Ва, време на охлаждане 

– 10 мин. (Фиг. 24) 
 

                                                           
4 Благодарности на „СтаниДент“ ЕООД – гр. Сливен 



 

 

29 
 

 
Фиг. 24. КФ след ИВ на Bre.flex 2 edition      

 

Процес на ИВ за Perflex Biosens5                                      

Образците от суперполиамида – Perflex Biosens бяха изработени при 27 

инжекционни цикъла, но беше използвана системата thermopress 400, а не 

предложената от фирмата-производител на конкретния материал, понеже 

такава не се намери налична в зъботехническите лаборатории, на 

територията на проучванията ни. Използвахме thermopress 400, защото има 

заложени 19 свободни програми, при които могат да се индивидуализират 

параметрите на процеса и да се постигне оптимален резултат. При 

възпроизведените цикли, изработихме 108 опитни тела, при параметри, 

съобразени с указанията на фирмата-производител на материала, а именно: 

Използвана е къртуша с размери -25 мм , време на подгряване – 18 мин., 

температура на подгряване – 3000С, време на шприцване – до 2 сек., 

налягане при шприцването – 8-9,5 Ва, време на задържане – 5 мин., налягане 

на задържането – 8-9,5 Ва, време на охлаждане – 15 мин. (Фиг. 25) 

 

 
Фиг. 25. Опитни тела от Perflex Biosens 

                                                           
5 Благодарности на „СтаниДент“ ЕООД – гр. Сливен 
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Процес на ИВ за Polian IC** 

108 опитни тела бяха изработени от акрилополимерната ТП – Polian IC. 

За целта бяха възпроизведени 27 инжекционни цикъла на thermopress 400. 

Използвана е автоматично заложената програма в апарата за този материал 

№ 1, със следните показатели: Използвана е къртуша с размери – 22 мм , 

време на подгряване – 15 мин., температура на подгряване – 2650 С, време 

на шприцване – до 3 сек., налягане при шприцването – 9,5 Ва, скорост на 

шприцването – 8, време на задържане – 60 сек., налягане при задържането – 

9,5 Ва, време на охлаждане – 10 мин.  

В резултата на 108 инжекционни цикъла бяха изработени 432 броя 

опитни тела с формата на „пясъчен часовник” с помощта на КФ. Дължината 

на опитните образци е 35 мм, а дължината на самата епруветка -5 мм и  

заложен диаметър на тестовата част – 1,5 мм (заложен в КФ, с предвидени 

0.3 – 1% свиваемост при ИВ на полимерните материали, предмет на 

изследване в настоящия труд). Дъжнината на цилиндрите в двата края са с 

дължина 15 мм и диаметър – 5 мм. (Фиг. 49) Всички опитни образци са 

изработени при спазване на препоръчания технологичен режим на фирмата 

производител за процеса на ИВ. (Фиг. 26, 27)  

 

    
Фиг. 26 и 27. Изглед на опитните образци 

 

Резултати и обсъждане по трета задача: За изследване сила (якост) на 

микроопън ние разработихме собствена установка, състояща се от задръжни – 

фиксиращи и натоварващи елементи за апарата LMT 100 (LAM Tehnologies), 

наличен в Катедра «Протетична дентална медицина», ФДМ, Пловдив. 

За изпълнението на тази задача са проведени 1296 изследвания, като 

резултатите от измерването на диаметъра на опитните образци и силата на 

микроопън в трите групи при всички изследвани термопластични материали 

(Таблици 3, 4, 5 и 6) бяха подложени на измерване ширина на интервала за 

изграждане на вариационни редове и подредени в таблици. 
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Проведени изследвания на образците от Bre.flex 2 edition 

Таблица 3. Стойности при изследване якост на опън МРа/мм2 на Bre.flex 2 edition 

Изслед     
ване 

№ на 
теста 

Контролна група  Термоцикл. с 
пресушаване 

Термоцикл. без 
дехидратиране 

Диаме-
тър 

Резул- 
тат 

Микро-
опън 

Диаме-
тър 

Резул-
тат 

Микро-
опън 

Диаме-
тър 

Резул-
тат 

Микро-
опън 

1. 1.60 159.9 99.9 1.55 139.2 89.8 1.54 137.2 89.0 

2. 1.57 154.4 98.3 1.51 136.6 90.4 1.53 154.7 101.1 

3. 1.58 167.5 106.0 1.46 141.4 96.8 1.49 151.7 101.8 

4. 1.54 148.8 96.6 1.50 144.4 96.2 1.55 134.8 86.9 

5. 1.57 151.3 96.3 1.49 135.9 91.2 1.57 134.1 85.4 

6. 1.53 157.0 100.6 1.43 141.6 99.0 1.57 156.4 99.6 

7. 1.50 164.1 109.4 1.45 158.5 109.3 1.50 164.8 109.8 
8. 1.53 151.0 98.6 1.45 134.2 92.5 1.57 135.4 96.3 
9. 1.56 141.9 90.9 1.41 167.2 118.5 1.52 146.5 86.2 
10. 1.57 151.1 96.3 1.49 135.8 91.2 1.57 133.5 85.0 
11. 1.54 148.7 96.6 1.50 144.0 96.0 1.55 135.3 87.3 
12. 1.58 167.5 106.0 1.46 141.6 97.0 1.49 150.5 101.0 

13. 1.57 154.3 98.3 1.51 136.5 90.4 1.53 155.9 101.9 

14. 1.60 159.8 99.9 1.55 139.1 89.8 1.54 137.2 89.1 
15. 1.53 153.9 100.6 1.43 142.0 99.3 1.57 156.2 99.5 
16. 1.50 163.5 109.0 1.45 158.0 109.0 1.50 163.5 109.0 

17. 1.53 150.8 98.6 1.45 145.7 100.5 1.57 152.4 97.1 
18. 1.56 141.8 90.9 1.41 160.2 110.5 1.52 131.0 86.2 
19. 1.56 140.8 90.3 1.41 148.7 105.5 1.52 130.7 86.0 
20. 1.53 150.8 98.6 1.45 167.5 115.5 1.57 151.5 96.5 
21. 1.50 163.8 109.2 1.45 145.4 100.3 1.50 157.2 104.8 
22. 1.53 153.9 100.6 1.43 154.4 108.0 1.57 164.2 104.6 
23. 1.57 151.1 96.3 1.49 135.6 91.0 1.57 134.1 85.4 
24. 1.54 148.7 96.6 1.50 144.6 96.4 1.55 134.6 86.9 
25. 1.58 167.5 106.0 1.46 141.3 96.8 1.49 151.6 101.8 

26. 1.57 154.3 98.3 1.51 135.9 90.0 1.53 154.8 101.2 
27. 1.60 159.8 99.9 1.55 139.8 90.2 1.54 137.1 89.0 
28. 1.53 153.9 100.6 1.43 141.6 99.0 1.57 156.4 99.6 
29. 1.50 163.5 109.0 1.45 158.5 109.3 1.50 151.2 100.8 
30. 1.53 151.4 99.0 1.45 134.1 92.5 1.57 151.2 96.3 
31. 1.56 141.8 90.9 1.41 167.0 118.5 1.52 144.7 95.2 
32. 1.57 151.2 96.3 1.49 135.9 91.2 1.57 134.9 85.9 
33. 1.54 148.7 96.6 1.50 144.3 96.2 1.55 133.2 86.4 
34. 1.58 167.5 106.0 1.46 141.3 96.8 1.49 151.8 101.9 
35. 1.57 154.3 98.3 1.41 127.4 90.4 1.53 153.2 100.1 
36. 1.60 159.8 99.9 1.55 139.2 89.8 1.54 138.6 90.0 
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Данните от изследването диаметъра  на трите групи, най-голям е 

диапазона на изследваните образци в контролната група – от 1.50 до 1.60+ 

мм. Най-голям е относителния дял на участниците в проучването във II-ра 

група – до 1.45 мм., при III-та група измерените резултати са разположени в 

средата на вариационния ред. 

Измерването на диаметъра на опитните образци при контролната е 

направено, за да се установи, дали се наблюдава свиване на дадения 

материал при обработката чрез ИВ. 

Изчислените средни аритметични са с по-голяма стойност в 

контролната група, на второ място е средната при втора група, а най-малка 

е средната при трета група. При втора  група средно-измерените стойности 

на диаметъра на образците е в рамките на 1.45.97мм или почти 1.46 мм. Ясно 

се вижда отклонението спрямо контролната група. Загубата на обем при 

тази изследвана група, след отчитане на разликата в измерените диаметри е 

в рамките на 6.43%. Процеса на термоциклиране и съхранението на 

образците между фазите в сух контейнер води до намаляване обема на 

опитните образци. 

При IIIта група (термоциклиране без дехидратиране на опитните 

образци) стойностите на измерените диаметри са в средата на вариационния 

ред, със средни стойности 1.53.06 мм. Спрямо контролната група загубата 

на обем е минимална, в рамките на 0.03 мм, или 1.9%. Спрямо втора група 

има тенденция на увеличаване на обема на диаметър с 0.7 мм, или 4.69%.  

Измерването на диаметъра на образците при втора и трета група ни дава 

информация за наличие на водопоглъщаемост при процеса на изкуствено 

състаряване и различния начин на съхранение между отделните фази на 

термоциклиране. 

Получените резултати от проведените изследвания за якостта на опън 

преработихме и изчислихме по формулата P=F/S, където F е приложената 

сила върху образеца а , S – площта (диаметъра) на напречното сечение, 

върху която действа приложената сила F. 

Стойностите за сила на микроопън в МРа/мм2 на трите проучвани 

групи от Bf са в границите от 90 до 110+ МРа/мм2 Диаграма 4. 
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При нас за трите изследвани групи на Bf: Средните стойностти на 

якостта на микроопън при контролната група (без въздействие преди 

изследването) е 99.64 МРа/мм2; При втора група средните стойностти на 

силата на микроопън е 99.36 Мра/мм2. Наблюдаваме понижаване на 

стойносттите от 0.28 Мра/мм2, което е незначително и силата на микроопън  

е значително по-висока от дадените за тези материали. При трета група 

средните стойностти са 95.05 Мра/мм2. Спрямо първа група има понижавате 

на якостта с 4.57%, а спрямо втора група – 4.28%. Въпреки това понижение,  

стойностите на силата на микроопън е над горната граница, определена за 

ПА за дентални цели. От получените резултати можем да заключим, че 

термоциклирането и продължителното излагане във влажна среда 

понижават механично-якостните качества на Bf с 4.57%. 

 

Проведени изследвания на образците от Thermosens (Ts) 

Данните от проведеното наблюдение при опитните образци в трите 

групи, изработени от Thermosens (Таблица 4) са разделени както следва – 

изследване размерите на образците в трите групи (Диаграма 5) и якостта на 

микроопън (Диаграма 6). 
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Диаграма 4. Стойности при изследване якост на 

микроопън при трите групи на Bre.flex 2 edition
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Таблица 4. Стойности при изследване якост на опън МРа/мм2 на Termosenss 

Изслед- 

     ване 

 

№ Тест              

Контролна група Термоцикл. С 

пресушаване 

Термоцикл. Без 

дехидратиране 

Размер Резул- 

тат 

Микро-

опън 

Размер Резул- 

тат 

Микро-

опън 

Размер Резул- 

тат 

Микро-

опън Проба Проба Проба 

1. 1.42 128.5 90.4 1.45 119.2 82.2 1.45 121.6 83.8 

2. 1.44 129.8 90.1 1.46 123.4 84.5 1.45 119.0 82.0 

3. 1.46 138.3 94.7 1.46 118.6 81.2 1.43 110.4 77.2 

4. 1.45 130.4 90.0 1.47 121.6 82.7 1.41 109.2 77.4 

5. 1.46 133.4 91.3 1.44 120.4 83.6 1.49 122.1 81.9 

6. 1.46 137.6 94.2 1.40 121.8 87.0 1.50 111.1 74.1 

7. 1.44 145.8 101.2 1.45 121.5 83.7 1.46 111.9 76.6 

8. 1.45 140.9 97.2 1.45 121.5 83.1 1.49 118.1 79.2 

9. 1.46 127.5 87.3 1.42 117.8 82.9 1.47 112.2 76.3 

10. 1.46 133.5 91.2 1.44 120.2 83.5 1.49 122.6 82.3 

11. 1.45 130.3 90.1 1.47 121.7 82.8 1.41 108.5 77.0 

12. 1.46 138.2 94.6 1.46 120.0 82.2 1.43 111.5 78.0 

13. 1.44 129.7 90.0 1.46 121.9 83.5 1.45 118.9 82.0 

14. 1.42 128.5 90.3 1.45 119.2 82.2 1.45 120.4 83.0 

15. 1.46 137.5 94.3 1.40 121.9 87.1 1.50 112.0 74.7 

16. 1.44 145.0 101.3 1.45 121.4 83.7 1.46 111.0 76.0 

17. 1.45 141.0 97.2 1.45 120.3 83.0 1.49 117.7 79.0 

18. 1.46 127.4 87.2 1.42 117.7 82.9 1.47 112.5 76.5 

19. 1.46 127.5 88.0 1.42 116.4 82.0 1.48 112.5 76.0 

20. 1.45 140.9 97.3 1.45 121.8 84.0 1.50 119.3 79.5 

21. 1.44 145.8 101.0 1.44 120.5 83.7 1.46 111.8 76.6 

22. 1.46 137.6 94.1 1.41 122.6 87.0 1.50 111.2 74.1 

23. 1.46 133.4 91.3 1.44 119.5 83.0 1.49 122.0 81.9 

24. 1.45 130.4 90.0 1.47 122.5 83.3 1.41 109.1 77.4 

25. 1.46 138.3 94.6 1.46 119.3 81.7 1.43 110.4 77.2 

26. 1.44 130.0 90.2 1.46 122.6 84.0 1.45 118.9 82.0 

27. 1.42 128.5 90.4 1.45 119.2 82.2 1.45 121.5 83.8 

28. 1.46 137.7 94.3 1.40 121.8 87.0 1.50 111.0 74.0 

29. 1.44 145.5 101.3 1.45 121.4 83.7 1.46 112.0 76.7 

30. 1.45 140.8 97.2 1.45 120.5 83.1 1.49 118.0 79.2 

31. 1.46 127.6 87.3 1.42 117.7 82.9 1.47 112.2 76.3 

32. 1.46 133.4 91.3 1.44 120.4 83.6 1.49 122.0 81.9 

33. 1.45 130.2 90.0 1.47 121.6 82.7 1.41 109.1 77.4 

34. 1.46 138.2 94.7 1.46 118.5 81.2 1.43 110.4 77.2 

35. 1.44 129.9 90.1 1.46 123.6 84.7 1.44 119.2 82.8 

36. 1.42 128.3 90.2 1.45 118.9 82.0 1.46 121.2 83.0 
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Трите проучвани групи от изследваните образци не се различават 

съществено по диаметъра на техния размер . Получените опитни образци от 

Ts от контролната група са със средни стойности на размерите 1.44 мм. 

Стойностите на измерените диаметри във втора група са почти единтични с 

тези от контролната. Този факт говори  за липса на промени, в резултат на 

процеса на изкуствено състаряване. 

Констатирано е само известно различие при трета група, където 

размера на отделните единици на проучване е в най-големи граници – от 

1.42 мм до 1.49 мм. Нарастването на размера на диаметъра говори 

водопоглъщаемост, която е в рамките на 1.5% и би могла да се определи 

като минимална. 
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Диаграма 5. Размер на изследваните образци в трите групи, 

изработени от Thermosens
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При съпоставката на контролната с втора група се наблюдава 

понижаване на стойностите на якост на микроопън при втората, в границите 

на почти 11 МРа/мм2, което е 12%, или термоциклирането повлиява 

качествата на материала негативно. Три трета група понижението на 

стойностите е 16%, спрямо контролната група. При съпоставянето на двете 

групи, подложени на термоциклиране и различен режим на съхранение, има 

реално понижение на стойностите на якост на микроопън при трета група 

от 5.25%, спрямо втора, което ясно очертава тенденцията, че начина на 

съхранение на материалите оказва съществено влияние върху якостните 

качества на полиамидните материали. 

 

Проведени изследвания на образците от Biosens (Bs)  

Получените резултати от проведеното изследване на образците от 

Biosens са представени на Таблица 5 и Диаграми 7 и 8. 

Контролна група

Втора група

Трета група0
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Диаграма 6. Стойности в МРа при изследване микроопън 

от трите групи при Termosens

Контролна група Втора група Трета група



 

 

37 
 

Таблица 5. Стойности при изследване якост наа опън МРа/мм2 на Biosens 

Изслед- 

ване 

№ на  

тест 

Контролна група Термоцикл. С 

пресушаване 

Термоцикл. Без 

дехидратиране 

Размер Резул- 

тат 

Микро-

опън 

Размер Резул- 

тат 

Микро-

опън 

Размер Резул-

тат 

Микро-

опън Проба Проба Проба 

1. 1.51 173.3 114.7 1.45 136.5 94.1 1.59 127.6 80.2 

2. 1.48 199.6 134.8 1.55 132.2 85.2 1.63 128.5 78.8 

3. 1.51 192.2 127.2 1.58 136.3 86.2 1.58 125.7 79.5 

4. 1.48 217.3 146.8 1.52 141.1 92.8 1.65 131.6 79.8 

5. 1.46 153.2 104.9 1.51 137.5 91.0 1.60 138.0 86.3 

6. 1.48 164.1 110.1 1.52 150.9 99.2 1.59 131.7 82.8 

7. 1.49 166.1 111.4 1.46 135.2 92.6 1.53 128.7 84.1 

8. 1.44 202.2 140.4 1.50 136.7 91.1 1.55 133.2 85.9 

9. 1.51 164.4 108.8 1.49 138.6 93.0 1.55 129.5 83.5 

10. 1.46 153.1 104.8 1.51 138.6 91.8 1.60 137.9 86.2 

11. 1.48 217.0 146.7 1.52 139.8 92.0 1.65 131.8 79.9 

12. 1.51 192.1 127.1 1.58 136.0 86.1 1.60 127.0 79.4 

13. 1.48 199.5 134.7 1.55 132.2 85.3 1.61 127.0 78.9 

14. 1.51 173.2 114.6 1.45 136.3 94.0 1.59 128.7 81.0 

15. 1.48 164.0 110.0 1.52 150.9 99.3 1.59 130.3 82.0 

16. 1.49 166.2 111.3 1.46 134.3 92.0 1.54 129.5 84.1 

17. 1.44 202.1 140.3 1.50 137.5 91.7 1.54 130.9 85.0 

18. 1.51 164.3 108.7 1.49 138.6 93.0 1.55 130.8 84.4 

19. 1.51 164.5 108.9 1.48 137.8 93.1 1.55 129.4 83.5 

20. 1.44 202.3 140.5 1.51 138.3 91.6 1.53 131.4 85.9 

21. 1.49 166.0 111.5 1.46 134.3 92.0 1.57 132.0 84.1 

22. 1.48 164.2 110.1 1.52 150.8 99.2 1.53 126.6 82.8 

23. 1.46 153.3 104.9 1.51 137.4 91.0 1.59 137.2 86.3 

24. 1.48 217.4 146.9 1.52 141.4 93.0 1.60 127.6 79.8 

25. 1.51 192.3 127.3 1.58 135.9 86.0 1.65 131.1 79.5 

26. 1.48 199.4 134.9 1.50 125.0 83.3 1.58 124.5 78.8 

27. 1.51 173.4 114.8 1.50 141.0 94.0 1.63 130.7 80.2 

28. 1.48 164.1 110.1 1.52 150.8 99.2 1.59 131.8 82.9 

29. 1.49 166.1 111.4 1.46 135.2 92.6 1.59 133.5 84.0 

30. 1.44 202.2 140.4 1.50 136.6 91.1 1.53 130.8 85.5 

31. 1.51 164.4 108.8 1.49 138.6 93.0 1.55 130.0 83.9 

32. 1.46 153.2 104.9 1.51 137.4 91.0 1.55 133.7 86.3 

33. 1.48 217.3 146.8 1.52 141.0 92.8 1.60 127.6 79.8 

34. 1.51 192.2 127.2 1.50 129.3 86.2 1.64 130.3 79.5 

35. 1.48 199.6 134.8 1.55 131.7 85.0 1.59 125.6 79.0 

36. 1.51 173.0 114.0 1.53 144.2 94.3 1.62 129.6 80.0 
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Разпределението на изследваните образци по групи показва, че 

отделните единици на проучването са с различен размер:  

• За контролната група те са в границите от 1.45 до 1.51 мм. Средната 

стойност е в рамките на 1.48 мм. За тази група е налице 

полимеризационно свиване над стандартите. 

• При втора група са в най-широки граници – от 1.45 до 1.55 мм. В 

тази група се наблюдава нарастване на размерите на диаметъра, 

рамките на 1,5% спрямо контролната група. 

• Трета група е с най-високите граници – 1.52 до 1.55+ мм. 

Нарастването на измерените стойности са 6.8% спрямо контролната 

група и 6.7% спрямо втора група. В тази наблюдавана група е 

констатирано значително водопоглъщане и това потвърждава за 

всички полиамидни материали, че начина на съхранение е фактор. 

Най-високи стойности за якост на микроопън са регистрирани в 

контролната група – от 85 до 101 МРа/мм2, а най-ниски при групата 

подложена на термоциклиране без дехидратиране на образците – от 74 до 84 

МРа/мм2 . Аналогично изчислените средноаритметични величини са с най-

голяма стойност при контролната група, следвана от групата подложена на 
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Диаграма 7. Размер на изследваните образци в трите 

групи, изработени от Biosens
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термоциклиране с дехидратиране на образците – втора, и тази, подложена 

на термоциклиране без дехидратиране – трета. 

Получените резултати при трите групи са в рамките на определените 

от други автори, като при контролната група те са  малко над  определената 

горна граница. 

 

 
 

Стойностите на якост на микроопън при изследваните групи образци, 

изработени от Bs са много различни. При контролната група са най-високи 

и са в границите от 100 до 115 МРа/мм2 надвишават значително посочените 

от други проучвания; при втора група – 80 -99 МРа/мм2; а най-ниски са в 

трета група – 79 – 89 МРа/мм2. 

При групата подложена на термоциклира с дехидратиране на образците 

между отделните фази се наблюдава понижение в стойностите на якост на 

микроопън в границите на 12 МРа/мм2, или 10%, спрямо контролната. Трета 

група достига 31% влошаване качествата на материала, спряма контролната 

група, и 17% по-ниски качества, спрямо втора група, което ни дава 

основание отново да отбележим, че както термоциклирането, така и начина 

на съхранение оказват влияние върху качествата на полиамидните ТППМ и 

то не в положителна насока. 

За термопластичните материали на основата на полиамид е налице 

свиване при процеса на шприцване, сорбцията на течнисти. 
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Проведени изследвания на образците от Polyan IC (Pl) 

Данните от изследването на трите групи, касаещо диаметър на опитните 

образци, изработени от Polyan IC са представени на диаграма 9 и Таблица 6. 
 

Таблица 6. Стойности при изследване якост на опън МРа/мм2 на Polyan IC 

Изслед-
ване 

№ на 
теста 

Контролна група – 
Polyan IC 

Термоцикл. С 
пресушаване 

Термоцикл. Без 
дехидратиране 

Размер Резул- 
тат 

Микро-
опън 

Размер Резул- 
тат 

Микро-
опън 

Размер Резул- 
тат 

Микро-
опън 

1. 1.46 182.8 125.2 1.50 182.0 121.3 1.54 212.0 137.6 
2. 1.45 213.1 146.9 1.45 155.2 107.0 1.54 201.4 130.7 
3. 1.50 200.8 133.8 1.44 200.6 139.3 1.50 203.5 135.6 
4. 1.45 210.8 145.3 1.50 213.5 142.3 1.52 196.6 129.3 
5. 1.45 200.2 138.0 1.45 223.3 154.0 1.56 204.2 130.8 
6. 1.45 211.3 145.7 1.46 202.6 138.7 1.56 187.8 120.3 
7. 1.45 214.0 147.5 1.42 188.8 132.9 1.48 188.9 127.6 
8. 1.48 202.9 137.0 1.44 173.7 120.6 1.53 202.0 132.0 
9. 1.50 184.5 123.0 1.45 215.6 148.6 1.48 206.6 139.5 
10. 1.45 200.2 138.0 1.45 223.3 154.0 1.56 204.2 130.8 
11. 1.45 210.8 145.3 1.50 213.5 142.3 1.52 196.6 129.3 
12. 1.50 200.8 133.8 1.44 200.6 139.3 1.50 203.5 135.6 
13. 1.45 213.1 146.9 1.45 155.2 107.0 1.54 201.4 130.0 
14. 1.46 182.8 125.2 1.50 182.0 121.3 1.54 212.0 138.3 
15. 1.45 212.3 145.7 1.46 202.6 138.7 1.56 187.8 120.3 
16. 1.45 214.0 147.5 1.42 188.8 132.9 1.48 188.9 127.0 
17. 1.48 202.9 137.0 1.44 173.7 120.6 1.53 202.0 132.6 
18. 1.50 184.5 123.0 1.45 215.6 148.6 1.48 206.6 139.0 
19. 1.50 184.5 123.0 1.45 215.6 148.6 1.48 206.6 140.0 
20. 1.48 202.9 137.0 1.44 173.7 120.6 1.53 202.0 132.0 
21. 1.45 214.0 147.5 1.42 188.8 132.9 1.48 188.9 127.9 
22. 1.45 211.3 145.7 1.46 202.6 138.7 1.56 187.7 120.0 
23. 1.45 200.2 138.0 1.45 223.3 154.0 1.56 204.2 131.1 
24. 1.45 210.8 145.3 1.50 213.5 142.3 1.52 196.6 129.0 
25. 1.50 200.8 133.8 1.44 200.6 139.3 1.50 203.5 135.0 
26. 1.45 213.1 146.9 1.45 155.2 107.0 1.54 201.4 131.3 
27. 1.46 182.8 125.2 1.50 182.0 121.3 1.54 212.0 137.0 
28. 1.45 211.3 145.7 1.46 202.6 138.7 1.56 187.8 120.9 
29. 1.45 214.0 147.5 1.42 188.8 132.9 1.48 188.9 127.6 
30. 1.48 202.9 137.0 1.44 173.7 120.6 1.53 202.0 132.6 
31. 1.50 184.5 123.0 1.45 215.6 148.6 1.48 206.6 139.5 
32. 1.45 200.2 138.0 1.45 223.3 154.0 1.56 204.2 131.4 
33. 1.45 210.8 145.3 1.50 213.5 142.3 1.52 196.6 129.3 
34. 1.50 200.8 133.8 1.44 200.6 139.3 1.50 203.5 135.6 
35. 1.45 213.1 146.9 1.45 155.2 107.0 1.54 201.4 130.7 
36. 1.46 182.8 125.2 1.50 182.0 121.3 1.54 212.0 137.0 
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В двете групи, контролна и втора, стойностите при отделните единици 

на наблюдение са в границите от 1.45 мм до 1.51 мм. Значимо  по-високи са 

стойностите при трета група от 1.48 мм до 1.57 мм. 

За контролната група средната стойност на диаметъра на образеца е от 

1.46.5 мм. Свиването при шприцване, което наблюдаваме е под 1% което е 

0.4 – 0.7% и стойностите на ISO – 294-4, 0.2 – 0.8%. 

 

 
  

Якостта на опън при термопластичните акрилополимери е определена 

в рамките на 50 – 77 МРа/мм2, а при термопластичните акрилополимери за 

дентални цели – 55 МРа/мм2. Средните стойности на получените при нас 

резултати за контролната група са 138.08 МРа/мм2, което е многократно 

надвишаващо, определените за този вид материали стойности. Това ни дава 

основание да определим Pl, като материал с много добри механично-

якостни качества по отношение на опъна. 

При втората наблюдавана група от Pl се наблюдава понижение при 

средните стойности на якост на опън в границите на 4.70%, което ни дава 

основание да констатираме факта, че термоциклирането повлиява това 

качество на материалите негативно, но трябва да се отбележи, че получените 

стойности са значително над определените за този вид термопласт. 

Трета група е със средни стойности от 126.11 МРа/мм2, което е с 11.97 

МРа/мм2 по-малко от контролната група и с 5.47 Мра/мм2 по-малко от 
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Диаграма 9. Размер на изследваните образци в трите 

групи, изработени от    Polyan IC
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втора група. От тези резултати може да се констатира, че начина на 

съхранение на материалите при употреба оказва съществено значение за 

съхраняване на неговите качества. Като цяло, обаче стойностите на якост на 

опън при трите наблюдаване групи се запазва над посочените от тези  в 

цитираните литературни източници. 

 

 
 

Резултати и обсъждане по четвърта задача, първа подзадача: На 

Диаграми 11, 12, 13 са представени стойностите за якост на микроопън при 

наблюдаваните полиамидни материали за трите изследвани групи както 

следва: 

До 110 
МРа 111 - 120 

МРа 121 - 130 
МРа 131 - 140 

МРа Над 140 
Мра

Диаграма 10. Стойности на изследване якост на опън при 

Polyan IC

Контролна група

Втора група 

Трета група
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При съпоставянето на трите материала от ПА в контролната група, 

показва, че най-високите измерени стойности са при Bs, регистрирани най-

много в интервала от 105 до над 115 МРа/мм2. Най-ниски са стойностите 

при Ts – в интервала от 89 до 99 МРа/мм2. 

 

 
 

Във втора група на изследваните образци за всички материали се 

наблюдава понижаване на измерените стойности за якост на микроопън. 

Най-ниските измерени са при Ts – 79 – 89 МРа/мм2. При този материал 

понижаването е в рамките на 10 МРа. Понижението за Bs е над 15 МРа, и 

най-малко спрямо контролната група при Bf. 
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Диаграма 11. Якост на микроопън за полиамидните 

материали в "Контролна група"
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Диаграма 12. Якост на микроопън в групата 

"Термоциклиране с дехидратиране" при полиамидните 

материали

Bre.flex 2 edition Thermosens Biosens
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В трета група, която е подложена на изкуствено състаряване и 

съхранение на опитните образци във влажна среда, между фазите е налице 

многократно по-ниски стойности за измерените якостни качества. 

Наблюдава се и, че при Bf има значително запазване на качествата. 

При полиамидните материали от сравняваните е налице известно 

свиване,  сорбцията е характерна за всички изследвани материали, което 

води до влошаване на качествата им, водопоглъщаемостта е близка до тази 

на конвенционалните ПММА и оставаща якостна сила около и над 65 МРа. 

За влошаване на якостните качества  факторите от, които зависи са 

употребата на почистващи и дезинфекциращи препарати, употребата на 

топли и студени храни и напитка, т.е. термичните шокове, съхранението на 

конструкциите във влажна среда извън устната кухина. 

Сравнението на наблюдаваните ПА с представителя на АП – Pl  е в 

Диаграми 14, 15, 16. 
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Диаграма 13. Якост на микроопън при полиамидните 

материали в групата "Термоциклиране без дехидратиране"
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Сравнението на АП материал с ПА показват абсолютното 

превъзходство на АП материал – Pl, спрямо другите наблюдавани 

материали. Тук е наложително да се напомни, че сравнителната 

характеристика е между две различни групи ТППМ – най-често 

употребяваните според анкетираните лица. 
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Диаграма 14. Стойности на якост на полиамидните 

материали и Акрилополимера - контролна група
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Диаграма 15. Стойности за якост на мокроопън при 

Полиамиди и Акрилополимер - втора група 

Polyan IC Bre.flex 2 edition Thermosens Biosens
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На Диаграма 15 е показано съотношението на якостта при 

наблюдаваните материали във втора група. Макар да се наблюдава спад и в 

качествата на Pl, той отново е без конкуренция. 

Диаграма 16 определя съпоставката на измерените стойности на якост 

на микроопън в трета група, при която за всички материали е валидно 

намаляване на якостните качества, най-вероятно дължащо се на факторите: 

изкуствено състаряване и съхранение във влажна среда. Аналогично на 

предишните констатации – фаворит е Pl. 

 

 
Проведената съпоставка на ПА ТППМ спрямо АП, показват значително 

превъзходство на якостните качества за АП както при нов продукт, така и 

след употреба. 

 

Резултати и обсъждане по четвърта задача, втора подзадача: 

Изработената по фантомен модел на „Frasaco“ моделно-лята протеза с 

линейно опорно поле и опорно-задръжни елементи моделно-ляти куки беше 

сканирана на лабораторен скенер и превърната в 3D компютърен обект, 

опростен и лесен за импортиране в програмата „SOLIDWORKS“ за 

провеждане на симулации по сравняване на два различни материала , 

предназначени за изработване на скелети, за снемаеми моделно-лети протези. 
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Диаграма 16. Стойности за якост на микроопън при 

Полиамиди и акрилополимер - Трета група

Polyan IC Bre.flex 2 edition Thermosens Biosens
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Провеждането на симулации в двете основно направления, се 

извършиха при входящо натоварване от 0,1 N/мм2, и при няколко варианта 

на опори, като най- интерес представлява трети вариант.6 

 

Симулации при метална сплав I-MG EKO 

 

1. Stress-test 

  
Фиг. 28. Стрес- тест при метална сплав, изглед към протезно поле. 

 

От Фиг. 28 се отчитат резултати, че при базово натоварване от 0,1 N/мм2 

отразеното натоварване е в границите на 7,64 – 2,79 N. Като основно 

натоварването се поема от куките и протезното крило на работната страна, 

където, съответно е приложено и натоварването, и в много минимална 

степен е натоварването при свързващия бюгел, като в този случай 

балансиращата страна приема в незначителна степен отразено напрежение. 

 

                                                           
6 Благодарности на ТУ – София 
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Фиг. 29. Изглед на протезата оклузално, при многостепенни опори. 

 

От горната фигура 29 се вижда при едностранно натоварване върху 

работната страна зоните, приемащи най-голямо напрежение и най-голяма 

деформация, а именно: блокажните рамена и тялото на куките от работната 

страна и крилото на протезата от същата. Ако погледнем изгледа на 

протезата, при симулациите от към протезното поле (Фиг. 30) ще се уверим, 

че зоните понасящи най-голямото напрежение са куките, т.е. опорни зъби, 

крилата на протезата и в минимална степен бюгела и балансиращата страна. 

При засичане на получените резултати в отделните зони, с най-големи 

деформации, програмата отчита следните резултати: Отразеното 

натоварване при свързващия бюгел е 0.4 N, при скелета при крилата и 

крилата – 2,26 N, при куката – 5,1 N. Получилото се напрежение е следното: 

Напрежението при бюгела е 5 пъти по-малко от това при крилата и 12 пъти 

по-малко, от същото при куките, което потвърждава неговата свързваща и 

подпомагаща функция. Напрежението при крилата е два пъти по-малко от 

това, при куките.  
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Фиг. 30. Изглед на поетите напрежения от протезата към протезното поле. 

 

Тези резултати потвърждават факта, че металните сплави са ригидни и 

устойчиви материали, с ограничена еластичност, което подпомага 

разпределянето на отразеното натоварване между блокажните рамена и 

тялото на куките и протезното седло, особено в дисталния край и по този 

начин намалява действието на породилия се лост от първи род , в случаите 

на протезни конструкции, при дистално неограничени дефекти, и щадящо 

натоварване на носещите зъби. 
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Симулации при инжекционния материал Bio Dentaplast 

 

1. Stress-test 

 

 
Фиг. 31. Стрес-тест при Bio Dentaplast, оклузален изглед 

 

От Фиг. 31 и 32 наблюдаваме, че положението при инжекционния 

материал е аналогично, което се дължи на вида конструкция, обеззъбяване 

и задръжни елементи, но с други параметри. Отразеното натоварване е от 

7,63 до 2,91 N, което демонстрира незначителни различия, спрямо металната 

сплав. Отново се демонстрира напрежение повече засягащо блокажните 

рамена и тялото на куките и протезното седло. 
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Фиг. 32. Стрест-тест при Bio Dentaplast, изглед към протезното поле. 

   

2. Тест на натоварване с деформации и измествания 

При засичане на получените резултати в отделните зони при теста на 

натоварване с деформации и измествания, с най-големи деформации, 

програмата отчита следните резултати: Отразеното натоварване при 

свързващия бюгел е 0.87 N, при скелета при крилата и крилата – 5,6 N, при 

куката – 5,7 N. Получилото се напрежение е следното: Напрежението при 

бюгела е 6 пъти по-малко от това при крилата и 6 пъти по-малко, от същото 

при куките. Напрежението при крилата е почти равностойно от това, при 

куките. Фиг. 33 и 34. 
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Фиг. 33. Изглед на поетите напрежения от протезата към протезното поле 

 

Фиг. 34. Изглед на протезата оклузално 

 

Получените резултати потвърждават факта, че инжекционните 

материали притежават относителна гъвкавост и еластичност. Полученото 
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базово натоварване между блокажните рамена и тялото на куките и 

протезното седло, се разпределя равномерно, но по този начин  не се 

намалява неблагоприятното въздействието на породилия се лост от първи 

род, в случаите на протезни конструкции, при дистално неограничени 

дефекти, и натоварването на носещите зъби. Материалът е подходящ за 

изработване на скелети при изработването на този вид протезни 

конструкции, получените параметри са в допустими натоварвания, според 

проведеното изследване, но при строго съблюдаване на показанията за 

използването им, и прецизиране на всеки индивидуален случай. 
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Заключение 
 

Целта на настоящия дисертационен труд да се направи сравнително 

изследване по механично-якостните качества на някои термопластични 

инжекционни материали, предназначени за изработване на снемаеми 

протези е изпълнена като: 

 

По първа задача 

1. Две трети от участниците в проучването са дентални лекари и не са    

констатирани възрастови различия между ДЛ и зъботехници. Почти 

половината от анкетираните единици не познават ТППМ, като 

статистически по-голям процент на „непознаващите” е при ЛДМ. 

2.  По отношение познаването на отделните групи ТППМ на базата на 

ИВ, най-позната сред единиците на наблюдение е „Групата на 

полиамидите”, следване от „Акрилополимерите” и най-слабо 

позната е „Групата на полианите”. Повече от една-втора от 

участниците в анкетата не използват в ежедневната си практика 

ТППМ, като този факт е по-силно изразен отново при ЛПД. 

3.  За протокола за работа и недостатъците на ТППМ мнението на 

анкетираните е, че технологията има сложен лабораторен процес, 

необходимост от специално оборудване и почти една-трета от 

участниците споделят, за наличието на механични увреждания, 

промяна в цвета на пластмасите и лоша връзка с изкуствените зъби. 

Не се наблюдаваха статистически различия в отговорите на ЛДМ и 

зъботехниците. 

4.  Анкетираните единици дават много добра оценка на ТППМ по 

отношение на точността на протезните конструкции, тяхната 

хипоалергенност и естетика. Съществени разлики при отговорите и 

тук не се наблюдаваха по отношение на професионалната 

принадлежност. 

5.  Мнението на участниците в проучването е двуполюсно по 

отношение бъдещето на ТППМ. Повече от половината нямат 

мнение на въпроса, 46% смятат, че имат бъдеще в ежедневната 

дентална практика и само трима анкетирани дават отговор, че 

ТППМ нямат такова. 
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По втора задача: 

1. Конструирана е и изработена кювета със сменяема шприц-форма. 

Сменяемата шприц-форма дава универсалност на кюветата, която 

може да бъде използвана за нуждите на други изследвания. КФ е 

изработена от алуминиева сплав с високи механично-якостни 

качества и е подходяща за работа със СИВ, предназначени за 

дентални цели. При един цикъл на ИВ се получават четири опитни 

образеца. 

2. За нуждите на изследването са направени 108 инжекционни цикъла, 

при което са изработени 432 опитни образеца. За всеки отделен вид 

материал са направени по 27 инжекционни цикъла. Инжекционните 

цикли са направени на СИВ, предложени за съответния материал. 

При инжектирането са спазени оптимално факторите, предложени от 

производителите за самия процес на ИВ. 

3. Изработени са 432 броя опитни образци с форма на „пясъчен 

часовник” – разделени: 108 – от VertexТМ  ThermoSens, 108 – от 

Bre.flex 2 edition, 108 – от Perflex Biosens, 108 – от Polian IC. 

 

По трета задача: 

1. Проведени са 1296 изследвания в няколко насоки. 

2. Свиване на полимерите при процеса ИВ е налице за всички 

материали. В групата на полиамидните материали най-малко, под 

стандартите, полимеризационно свиване е отчетено при Bf, а най-

голямо при Ts. При акрилополимерния материал свиването е в 

рамките на стандартите. 

3. Термоциклирането и съхранението в суха среда на образците води до 

промяна в обема на диаметъра, състоящоо се в намаляване на 

размерите при Bf и увеличаване на обема при Bs и по-малко при Ts. 

Акрилополимерният материал съхранява обема си при проведеното 

наблюдение във втора група. 

4. Термоциклирането и съхранението във влажна среда повлиява 

значително размера на диаметъра за всички наблюдавани материали. 

В групата на полиамидните материали най-малко водопоглъщане е 

регистрирано при Bf, а най-голямо – за Bs. За Pl данните от 

проучването регистрират водопоглъщаемост в рамките на 4%. 
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5. При проведеното изследване най-високи стойности на якост на 

микроопън в контролната група е показал Pl. В групата на 

полиамидните материали най-високите стойности на якостни 

качества в контролната група са регистрирани при Bs, а най-ниски 

при Ts. 

6. Изкуственото състаряване повлиява негативно якостните качества 

при всички изследвани материали. Съществен значение оказва 

начина на съхранение на ТППМ. 

По четвърта задача: 

1. При сравнителния анализ на наблюдаваните материали, най-добри 

якостни качества в трите групи изследвани образци показва Pl, 

представител на акрилополимерите. Тук се регистрирани по-високи 

средни стойности при якост на мироопън. 

2. В групата на полиамидните материали най-високи резултати в 

контролната група е дал Bs, а най-ниски Ts. В групата подложена на 

изкуствено състаряване и съхранение в суха среда, всички 

полиамиди  отчитат влошаване на качествата. Най-ниски стойности 

на якостните качества във втора група са регистрирани при Ts, като 

при Bf и Bs се наблюдава известно съхраняване на качествата им. 

3. Най-силно влошаване на качествата на полиамидните материали се 

наблюдава в трета група, подложена на състаряване и съхраняване 

във влажна среда. 

4. Въпреки регистрирани по-високи резултати в трета група на Bs, 

спрямо Ts, при първият материал влошаването на якостта е в по-

голямо процентно съотношение. 

5. Най-добри показатели в трета група са показани при Bf, 

представител на ПА. 

6. За първи път у нас се провежда изследване при снемаемото 

протезира, изпълнено с абсолютно различни по вид и структура 

материали чрез използване на симулации с програмен продукт 

„SOLIDWORKS“. 

7. Изследваният инжекционен материал  е подходящ за изработване на 

скелети при изработването на този вид протезни конструкции. 

Необходимо е строго съблюдаване на показанията за използването 

им, и прецизиране на всеки индивидуален случай. 
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Изводи 

 
1. Две-трети от участниците са дентални лекари, като преобладаващата 

част от тях работят в частен кабинет или лаборатория. Почти 

половината от анкетираните не познават ТППМ и не ги използват в 

практиката си, като най-широко познати и употребявани са 

полиамидните ТППМ, следвани от акрилополимерните.  

2. Участниците в анкетното проучване определят ТППМ с сложен 

лабораторен процес и необходимост от специално обурудване. 

Наблюдавали са множество и с различен характер механични 

увреждания, но определят конструкциите от ТППМ като много точни 

по отношение на протезното поле, естетични и хипоалергенни. 46% от 

участниците в проучването дават положително мнение за бъдещето на 

тези материали в ежедневната дентална практика.  

3. От анализа на резултатите ние определяме слабата информираност на 

анкетираните лица за ТППМ, техните качества, недостатъци и 

показания за употреба. 

4. Разработена е собствена кювета със сменяема шприц-форма, което я 

прави универсална и с висок икономически ефект – при един цикъл на 

ИВ се получават четири опитни образеца. Направени 108 инжекционни 

цикъла на различни СИВ, при което са изработени 432 опитни образеца 

от четири различни вида ТППМ.         

5.  При всички изследвани материали е регистрирано полимеризационно 

свиване, като най-силно е изразено при Тs. 

6. Термоциклирането променя обема на изследваните образци. 

Съхранението им във влажна среда, показва водопоглъщаемост, която 

е най-голяма при Bs. 

7. Изкуственото състаряване повлиява негативно качествата при всички 

изследвани материали. Най-голямата регистрирана загуба на якостни 

качества е при Bs. Начина на съхранение на ТППМ е от съществено 

значение за запазване на техните якостни качества. 

8. Най-добри резултати от проведеното изследване са достигнати при 

представителя на акрилополимерните ТП – Pl. В групата на 

полиамидните материали най-висок резултат в трите проучвани групи 

образци е дал Bf. 
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9. Ts показва най-ниски стойности при проведеното изследване, като 

влошаването на качествата на материала е до 16%, за периода на 

наблюдението и най-голям процент влошаване на якостните качества 

при проведеното изследване е при Bs. 

10.  Използваното е симулационно изследване при снемаемото 

протезиране, което показа, че използването на инжекционните 

пластмаси при снемаемите протези от типа на моделно-летите е 

допустимо, но при строго съблюдаване на показанията и прецизиране 

на всеки отделен случай. 
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Приноси 
 

Приноси с актуален характер 

За първи път в България е проведено анкетно проучване, относно 

информираността за познаването и употребата на ТППМ от ДЛ и 

зъботехници. 

За първи път у нас е изработена кюветна шпри-форма за изработване 

на опитни тела от ТППМ, с висок икономически ефект – при еднократно 

впръскване се получават четири броя опитни образци. 

За първи път е направено изкуствено състаряване на ТППМ, правят се 

изследвания за якост на опън на ТППМ при различен режим на 

термоциклиране и със специално изработени челюсти за това, и е проведено 

изследване за степента на водопоглъщаемост при наблюдаваните ТППМ. 

За първи път са използвани симулационни изследвания чрез 

програмния продукт „SOLIDWORKS“ при изследване на материали за 

снемаемо протезиране. 

 

Приноси с научно-приложен характер 

Доказано е, че термоциклирането повлиява негативно якостните 

качества на ТППМ.  

Доказано е, че начина на съхраняване на ТППМ оказва влияние върху 

свойствата им и, че съхраняването им във влажна среда влошава значително 

тяхната якост и води до значителна водопоглъщаемост. 

Доказано е, че програмата „SOLIDWORKS“ със своите многобройни 

приложения е приложима в денталната практика. 

            

Приноси с потвърдителен характер 

По безспорен начин се доказва стареенето на ТППМ, характеризиращо 

се с понижаване на якостните им качества. 

Създадената от нас методика доказва преимуществата на някои ТППМ 

пред други, което предопределя избора им за употреба. 

Проведените симулационни изследвания доказват възможността за 

употребата в денталната практика на инжекционните протезни материали. 
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