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ABSTRACT
Aim. In response to increased clinical performance of ceramic restorations, the aim of this study is to test, analyze 
and compare the physical and chemical properties of pressed ceramics and zirconium oxide.
Material and method. For this comparative analysis, three ceramic materials were studied, pressed ceramic (IPS E.
max Ceram) and zirconium oxide (Ceramill zolid FX and BruxZir) and a dilatometer, the scanning electron microsope 
and a diffractometer were used for their physico-chemical properties analysis.
The morphology of the materials was determined by scanning electron microscopy (SEM images), their elementary 
composition by X-ray spectroscopy (EDX analysis), the chemical composition by X-XRD diffraction, their behavior at 
different temperatures by dilatometry. 
Results and discussions. According to SEM images, the three materials have different morphology, with different 
phases and it was found that zirconium oxide has the highest mechanical strength, being formed only of the crystal-
line phase.
EDX ANALYSIS identified that silicon dioxide (SiO2) forms of glassy network, and sodium (Na) and potassium (K) 
oxides are modifiers of the glassy network.
By dilatometry, it was possible to analyze the sensitive behavior of the three ceramics at high temperatures up to 
700 °C, finding that zirconia ceramics was least affected and is the most resistant to thermal shock.
Conclusion. Both pressed ceramics and zirconium oxide have high aesthetic qualities, but the latter shows a higher 
mechanical strength and high thermal shock resistance.
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RezuMAT
Scopul acestui studiu este de a testa şi analiza proprietăţile fizice şi chimice ale ceramicii presate comparativ cu 
oxidul de zirconiu, in contextul creşterii performanţelor clinice ale restaurărilor ceramice.
Material şi metodă. Pentru această analiză comparativă, au fost luate în studiu 3 materiale ceramice reprezentate 
de ceramica presată (IPS E.max Ceram) şi oxid de zirconiu (Ceramill zolid FX si BruxZir). Pentru analiza proprietăţilor 
fizico-chimice, s-au folosit dilatometrul, microscopul electronic de baleiaj şi difractometrul. 
A fost stabilită morfologia materialelor prin imagini de microscopie electronică de baleiaj SEM, componenţa lor 
elementară prin spectroscopie de raze X (analiza EDX), compoziţia chimică prin difracţie de raze X-XRD, comportarea 
acestora la diferite temperaturi prin dilatometrie. 
Rezultate şi discuţii. Conform imaginilor SEM, cele trei materiale au o morfologie diferita, cu faze diferite, şi s-a 
constatat că oxidul de zirconiu prezintă cea mai mare rezistenţă mecanică, fiind format doar din faza cristalină. 
Analiza EDX a identificat că dioxidul de siliciu (SiO2) este formator de reţea vitroasă, iar oxizii de sodiu (Na) şi potasiu 
(K) sunt modificatori de reţea vitroasă. Prin dilatometrie, s-a putut analiza comportamentul sensibil al celor 3 ceramici
la temperaturi ridicate de până la 700 °C, constatându-se că ceramica zirconică a avut cel mai puţin de suferit şi este
cea mai rezistentă la şoc termic.
Concluzie. Atât ceramica presată, cât şi oxidul de zirconiu au calităţi estetice superioare, însă cel din urmă prezintă
o rezistenţă mecanică mai mare şi o rezistenţă la şoc termic crescută.
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INTRODuCeRe

Materialele ceramice pot fi materiale atât natu-
rale (argile, piatră de construcţii, cuarţ etc.) cât şi 
artificiale, obţinute prin diferite metode de sinteză, 
la temperaturi şi presiuni ridicate (materiale cera-
mice, sticle, refractare, lianţi) [1].

Mare parte dintre proprietăţile materialelor ce-
ramice, ca de exemplu conductivitatea electrică şi 
termică scăzută, se pot explica pe baza structurii şi 
a legăturii interatomice de tip ionic. Proprietăţile de 
plasticitate reduse mult sunt rezultatul slabei mobi-
lităţi a dislocaţiilor. Energia de activare a deplasării 
dislocaţiilor prezintă valori mult mai mari faţă de 
metale. De asemenea, absenţa plasticitătii acestor 
materiale le determină proprietatea de fragilitate, 
ele încercând să-şi păstreze forma şi mărimea la so-
licitările mecanice până la rupere. Dezvoltarea in-
dustriei, determinată de progresul înregistrat în do-
meniul cercetării ştiinţifice, a impus utilizarea în 
practică a unor materiale oxidice, metalice, polime-
rice sau compozite mai rezistente în ceea ce priveş-
te proprietăţile termice, mecanice şi chimice. Se-
lecţia materialelor necesită cunoşterea structurii, 
proprietătilor acestora, precum şi a proceselor fizi-
ce şi chimice antrenate în utilizarea lor. Din punct 
de vedere biologic, nu există materiale total inerte 
sau stabile fizico-chimic. În mediul bucal, materia-
lele dentare sunt supuse continuu unui proces per-
manent de degradare ca urmare a presiunilor oclu-
zale (valori de 250-300 kg forţă în segmentele 
posterioare ale arcadelor dentare – denumite şi 
zone de sprijin) şi a atacurilor fizico-chimice din 
cauza florei microbiene intraorale de la nivelul zo-
nelor de interfaţă, care sunt zone de minimă rezis-
tenţă şi produc efecte nocive asupra ţesuturilor den-
tare, cum ar fi infiltrare, discromii, ducând până la 
necroze pulpare [2].

În comparaţie cu materialele metalice dure şi 
extradure, materialele ceramice tehnice prezintă 
proprietăţi fizico-mecanice superioare: duritate 
mare (între 1.500 şi 2.100 HV), rezistenţă la uzură 
(de 2-3 ori mai mare decât aceea a materialelor me-
talice), densitate redusă (de circa 1/3 faţă de mate-
rialele metalice), stabilitate dimensională până la 
temperaturi de 2.000o C[3].

IPS E.maxCeram este utilizată mai des pentru 
estetica, precizia şi fiabilitatea sa, fiind o vitrocera-
mică de disilicat de litiu (LS2) utilizată frecvent 

[4]. Transluciditatea este printre cei mai importanţi 
factori în redarea aspectului natural al dinţilor şi 
este dată de disilicatul de litiu, utilizat datorită este-
ticii sale ridicate [5].

Un alt material des utilizat este Ceramill zolid 
FX, o ceramică supertranslucidă cu nuanţă şi gradi-
enţă de transluciditate [6].

Cel mai apreciat material utilizat în restaurările 
monolitice este oxidul de zirconiu. Avantajele utili-
zării acestuia sunt determinate de caracteristici me-
canice excelente, considerate superioare altor ma-
teriale ceramice. Performanţele oxidului de zirconiu 
sunt date de proprietăţi precum: stabilitate volume-
trică, potenţial scăzut de coroziune, proprietăţi chi-
mice bune, radioopacitate, acestea fiind aproxima-
tiv egale cu ale oţelului [7].

BruxZir reprezintă o alternativă pentru restaura-
rile care impun o durabilitate suplimentară. Se indi-
că utilizarea acestui material pacienţilor cu bru-
xism, având în vedere rezistenţa crescută [8]. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul a fost efectuat pe 3 tipuri de ceramică: 
ceramică presată – Ceramica Ivoclar IPS E.max 
(fig. 1, 2) şi două tipuri de oxid de zirconiu – Cera-
mill zolid FX (fig.3, 4) şi BruxZir (fig. 5, 6).

Tipurile de ceramică au fost împărţite în 3 gru-
puri pentru fiecare aparat de analiză. Repartiţia şi 
descrierea manoperei sunt prezentate în Tabel 1.

DIlATOMeTRul

Dilatometrul, numit şi analizor de dilatare, mă-
soară cu înaltă precizie modificările dimensionale 
ale celor trei tipuri de ceramici la variaţii programa-
te de temperatură (fig. 7, 8) [9].

Iniţial, probele solide au fost prelucrate prin şle-
fuire mecanică cu o maşină cu disc abraziv, astfel 
încât să aibă forme regulate, prismatice sau cilin-
drice, cu două feţe opuse plan-paralele şi dimensiu-
nile până la 25 mm lungime şi 10 mm lăţime/dia-
metru. A fost necesar să se realizeze plan- 
paralelismul ca dimensiunile acestora să corespun-
dă în suportul aparatului.

Fiecare ceramică a fost introdusă pe suport în 
cuptorul dilatometrului. Echipamentul a fost co-
nectat la un soft care înregistrează temperatura cup-
torului şi măsoară dilatarea corpurilor de ceramică, 
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Tabel 1. Schema de repartizare a grupurilor de ceramici la aparatele de analiză

Grupele de ceramici Aparatul de analiza Descrierea sumară a serviciului
Grupul 1
Ceramica presată – IPS E.maxCeram
Oxid de zirconiu – Ceramill zolid FX
Oxid de zirconiu – BruxZir

Dilatometru Este determinat coeficientul de dilatare, 
alături de analiza comportării la şocul 
termic a fiecărei ceramici

Grupul 2
Ceramica presată – IPS E.maxCeram
Oxid de zirconiu – Ceramill zolid FX
Oxid de zirconiu – BruxZir

Microscop electronic cu 
baleiaj

Rezultă microscopie electronică de 
baleiaj (imagini SEM sau micrografie) şi 
spectroscopie de raze X (analiza EDX)

Grupul 3
Ceramica presată – IPS E.maxCeram
Oxid de zirconiu – Ceramill zolid FX
Oxid de zirconiu – BruxZir

Difractometru Sunt obţinute difractograme care redau 
analiza cantitativă şi calitativă a probelor

Figura 1. Lingouri ceramică IPS E.max 
Ceram

Figura 2. Proba ceramică IPS 
E.max Ceram

Figura 3. Material Ceramill zolid FX Figura 4. Proba oxid de zirconiu 
(Ceramill zolid FX

Figura 5. Material oxid de zirconiu 
BruxZir 

Figura 6. Proba oxid de zirconiu 
BruxZir 
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raportate la modificarea temperaturii pe baza unui 
grafic.

Potrivit analizei de specialitate, dimensiunea ce-
ramicii creşte proporţional cu temperatura la care 
este supusă [9].

Figura 7. Dilatometrul la care s-au efectuat analizele 

Figura 8. Măsurarea dilatării corpurilor de ceramică

Microscop electronic cu baleiaj

Ulterior, a fost utilizat microscopul electronic cu 
baleiaj (Fig. 9), pentru a putea obţine diversitatea 
informaţiilor legate de topologia şi compoziţia fazi-
că a suprafeţelor celor trei tipuri de ceramici exami-
nate, alături de o rezoluţie bună, asociată cu un do-
meniu întins şi continuu al măririi.

Aparatul a necesitat probe solide cu cel puţin o 
faţă plană, de dimensiuni/diametre până în 30 mm 
şi grosimi de până la 10 mm.

La microscopul electronic, imaginea s-a format 
în urma baleierii unui fascicol de electroni pe su-
prafaţa probei. Electronii interacţionează cu atomii 
din probă, producând un semnal care conţine infor-
maţii privitoare la topografia suprafeţei probei, 
compoziţie sau alte proprietăţi cum ar fi conducti-

vitatea electrică. Din asimetria structurii şi din mi-
crografii, se pot estima în plus porozitatea şi distri-
buţia mărimii porilor.

Pentru a identifica elementele chimice conţinute 
în ceramicile comerciale analizate s-a realizat ana-
liza EDX. Microsonda electronică EDX foloseşte 
un fascicul de electroni focalizat, cu un diametru 
mic, care „mătură“ suprafaţa probei, determinând 
emiterea din fiecare punct al probei a razelor X ca-
racteristice, analizate mai apoi de un spectrograf. 
Pe lângă spectrul caracteristic de difracţie a razelor 
X, se poate obţine şi imaginea cartografică a pro-
bei. Pe baza energiei sau a lungimii de undă a radi-
aţiei X şi a distribuţiei de intensitate a acesteia, se 
poate determina cu o precizie (rezoluţie) mare 
compoziţia elementară a probei. 

Figura 9. Microscopul electronic de baleiaj (FEI 
QuantaInspect F scanning electron microscope)

Difractometrul

Cu ajutorul difractometrului, materialele au fost 
analizate prin difractometrie de raze X.

Probele folosite au fost solide, cu cel puţin o faţă 
plană, de dimensiuni până în 15 mm pe lungime şi 
lăţime sau în diametru, şi grosimi de până la 10 
mm. Dacă faţa plană nu este prezentă sau dimensi-
unile nu corespund, proba se mojarează şi se anali-
zează în stare pulverulentă.

Radiaţia X sau radiaţia Roentgen reprezintă do-
meniul de unde electromagnetice cuprins între 100 
A şi 0,1 A (1 A = 10-10 m). Deoarece lungimea de 
undă a radiaţiei Roentgen este de acelaşi ordin de 
mărime ca distanţele dintre nodurile reţelei cristali-
ne, ea a găsit o aplicaţie deosebită la studiul struc-
turii cristalelor prin efecte de difracţie şi interferenţă. 

Metoda difractometrică urmăreşte concentrarea 
într-un punct a radiaţiilor difractate, utilizând un 
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montaj adecvat. Astfel, se ajunge la o ridicare în-
semnată a intensităţii liniilor şi, totodată, liniile de-
vin foarte bine conturate.

Impulsurile au fost amplificate şi înregistrate cu 
ajutorul unui dispozitiv electronic, care au dus la 
obţinerea unor curbe (difractograma) cu o serie de 
maxime ascuţite (peak-uri) şi care au marcat un-
ghiurile de difracţie.

Succesiunea de peak-uri la anumite valori ale 
unghiului de difracţie şi intensitatea acestor peak-
uri sunt specifice unui compus cristalin şi permit 
identificarea acestuia. Aşadar, s-au observat ce 
compuşi cristalini se găsesc la nivelul fiecărei pro-
bei.

RezulTATe

Dilatometru 

Reprezentarea grafică a coeficientului de dilata-
re al celor trei tipuri de ceramici utilizate în studiu 
este prezentată în figura 10.

După cum se poate observa, dilatarea materiale-
lor studiate pe intervalul larg de temperatură între 
20 şi 700 °C prezintă valori între 104 şi 113·10-7 
K-1, valori specifice materialelor ceramice. Acestea
sugerează că materialele prezintă rezistenţă la şoc
termic (alternanţa alimente fierbinţi/reci). Valorile
mai scăzute ale ceramicii presate şi oxidului de zir-
coniu Ceramill zolid FX pot fi datorate şi prezenţei
fazei vitroase, care are o temperatură de topire mai

mică decât cea a oxidului de zirconiu BruxZir. 
Acest lucru se va demonstra mai târziu şi prin ima-
gini SEM.

Microscop electronic cu baleiaj 

Imaginile SEM obţinute pentru cele 3 tipuri de 
ceramică analizate sunt prezente în figurile urmă-
toare (fig. 11, 12, 13).

Micrografiile materialului oxid de zirconiu 
BruxZir, redate în figura 11, indică aglomerări de 
grăunţi cristalini uniform crescuţi, cu dimensiuni în 
jurul a 100-200 nm, fără fază vitroasă şi cu limite 
granulare bine delimitate. De asemenea, atât la mă-
rire mică, cât şi la mărire mare, se poate observa că 
materialul este compact, lipsit de porozitate. Acest 
aspect indică că materialul va prezenta şi o bună 
rezistenţă mecanică.

În cazul ceramicii presate, predominantă este o 
fază vitroasă ce înconjoară cristale izolate de disili-
cat de litiu de 300-400 nm şi aglomerări de grăunţi 
cristalini de zirconat de ceriu. Se mai poate observa 
că este un material compact, lipsit de porozitate. 
Totuşi, faza vitroasă este mult mai fragilă decât 
faza ceramică, care este minoritară. Astfel, materi-
alul va avea o rezistenţă mecanică mai mică decât 
proba discutată anterior. În acelaşi timp, după cum 
a fost discutat mai sus, faza vitroasă conduce la un 
aspect exterior mult mai natural, translucid.

Dupa cum se poate observa în figura 13, proba 
de ceramică Ceramill zolid FX este constituită din-

Figura 10. Dilatarea termică a ceramicilor: oxid de zirconiu (BruxZir) – verde, oxid de 
zirconiu (Ceramill zolid FX) – albastru, ceramică presată (IPS E.maxCeram) – roşu
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BruxZir, sugerează acelaşi compus chimic, un oxid 
de zirconiu dopat cu ytriu, aşa cum a fost determi-
nat prin difracţia de raze X. Prezenţa fazei vitroase 
va afecta materialul din punctul de vedere al rezis-
tenţei mecanice în sens negativ. Comparând cu pro-
ba de ceramica BruxZir prezentată mai sus, aceasta 
poate avea o rezistenţă mecanică mai mică, dar, 
prin prezenţa fazei vitroase, în aplicaţiile dentare, 
aspectul exterior este mai plăcut şi asemănător cu 
cel al dintelui natural.

Analiza eDX a materialelor analizate 

În figurile 14-16, este prezentată analiza EDX 
pentru oxid de zirconiu BruxZir (fig. 14), EDX 
pentru oxid de zirconiu Ceramill zolid FX (fig. 15) 
şi EDX pentru ceramica presată IPS E.maxCeram 
(fig. 16).

În cazul probei BruxZir, s-au regăsit elementele 
Zr şi Y, iar în cazul probei Ceramill zolid FX – Si, 
Zr, Al, K, Ce şi urme de Zr, în timp ce în proba de 
ceramică presată IPS E.maxCeram au fost identifi-
cate Si, Al, Na, Zr, K şi urme de Ce. Astfel, prezen-
ţa fazei vitroase din proba Ceramill zolid FX şi ce-
ramica presată К IPS E.maxCeram, identificată în 
imaginile SEM, se explică datorită prezenţei Si, 
care formează SiO2 şi este formator de reţea vitroa-
să. De asemenea, prezenţa de Na2O sau K20, care 
sunt modificatori de reţea vitroasă, favorizează for-
marea acesteia.

Difractometru –difractograme 

Analiza difractogramelor celor trei tipuri de ce-
ramică este prezentată în figurile următoare (fig. 
17-19).

Difractograma prezentată indică prezenţa unui 
disilicat de litiu (litiul nu poate fi identificat de ana-
liza EDX) împreună cu un zirconat de ceriu în cera-
mica presată – IPS E.maxCeram, restul elementelor 
chimice neputând fi detectate sub formă de com-
puşi cristalini, explicaţia rezidând în zgomotul de 
fond crescut în zona 2θ = 25°, zgomot specific pre-
zenţei fazei vitroase ce conţine Si, Al, Na şi K, aşa-
dar, o sticlă silico-aluminoasă cu sodiu şi potasiu.

În Figura 18 se prezintă difractograma pentru 
proba Ceramill zolid FX. Peak-urile au fost atribu-
ite unor aluminosilicaţi de potasiu (ortoclaz, dar şi 
o variantă nonstoechiometrică, apărută, cel mai
probabil, ca produs secundar al reacţiei de sinteri-
zare) şi zirconatului de ceriu. Zgomotul de fond

Figura 11. Imagini SEM ale ceramicii oxid de zirconiu 
BruxZir la diferite măriri: A. 2.000 x, B. 10.000 x, C. 40.000 
x, D. 80.000 x

Figura 12. Imagini SEM ale ceramicii presate IPS 
E.maxCeram la diferite măriri: A. 2.000 x, B. 5.000 x, C.
20.000 x

Figura 13. Imagini SEM ale oxidului de zirconiu – 
Ceramill zolid FX la diferite măriri: A. 2.000 x, B. 4.000 x, 
C. 20.000 x, D. 40.000 x

tr-o fază vitroasă majoritară, ce înconjoară aglome-
rări de grăunţi cristalini uniform crescuţi, cu di-
mensiuni de aproximativ 100 nm. Dimensiunile şi 
forma grăunţilor cristalini, foarte similare ceramicii 

A B

C D

A B C

A B

C D
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Figura 14. Spectru EDX 
pentru oxid de zirconiu BruxZir

Figura 15. Spectru EDX 
pentru oxid de zirconiu Ceramill 
zolid FX

Figura 16. Spectru EDX 
pentru ceramica presată IPS 
E.max Ceram
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crescut sugerează prezenţa unei faze vitroase se-
cundare, pusă în evidenţă şi de micrografiile SEM.

În Figura 19 este prezentată difracţia de raze X a 
ceramicii zirconice, toate peak-urile fiind atribuite 
unui oxid de zirconiu dopat cu oxid de ytriu.

DISCUŢII

În domeniul medicinei dentare, alături de proto-
colul clinic, de foarte mare importanţă sunt materi-
alele de restaurare utilizate. Proprietăţile fiecărui 
material vor influenţa calitatea şi durabilitatea lu-
crării realizate. Aceste proprietăţi sunt influenţate 
de metoda de sinteză prin care au fost obţinute, de 

compoziţia chimică, de tratamentele termice apli-
cate şi de alte elemente de procesare ulterioare sin-
tezei. Proprietăţile materialelor de restaurare pot fi 
stabilite prin analize care să arate morfologia mate-
rialului (imagini de microscopie electronică cu ba-
leiaj-SEM), componenţa elementară (spectre 
EDX), compoziţia fazelor mineralogice (difracţie 
de raze X-XRD), comportarea la diferite tempera-
turi (dilatometrie). 

În vederea determinării acestor proprietăţi, stu-
diul a supus analizei trei materiale: oxidul de zirco-
niu – BruxZir, ceramică presată – IPS E.maxCeram 
şi oxid de zirconiu – Ceramill zolid FX.

Figura 17. Difractograma ceramicii presate – IPS E.maxCeram

Figura 18. Difractograma oxidului de zirconiu – Ceramill zolid FX
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Microstructura materialelor este cea care influ-
enţează o mare parte dintre proprietăţile ulterioare 
ale acestora prin porozitate, dimensiunea particule-
lor, forma şi aşezarea granulelor sau a particulelor. 
Microstructura poate fi analizată prin imagini SEM. 
Conform acestora, cele trei materiale analizate au o 
morfologie diferită, cu faze diferite. BruxZir este 
un material format doar din faza cristalină şi bine 
densificat, format din grăunţi cristalini, cu unifor-
mitate dimensională de aproximativ 100-200 nm şi 
limite intragranulare bine definite. Studiile au ară-
tat o rezistenţă la rupere de aproximativ 900-1.200 
Mpa [10]. Imaginile SEM obţinute în cadrul acestui 
studiu pentru BruxZir sunt comparabile cu o publi-
caţie realizată de Glidewell cu privire la acelaşi ma-
terial, care accentuează proprietăţile mecanice ale 
materialului, dar şi rezistenţa la propagarea unei 
fisuri mult mai bune, datorită dopării cu Y3+ [11]. În 
restaurările dentare, în cazul în care forţele masti-
catorii sunt mari, se recomandă utilizarea BruxZir 
[12]. Un studiu recent a scos în evidenţă faptul că, 
deşi rezistenţa la fractură este ridicată în cazul cera-
micii BruxZir, gradul de uzură a antagoniştilor a 
fost de patru ori mai mare la ceramica dentară decât 
la acest oxid de zirconiu lustruit, fără glazură, ceea 
ce demonstrează că restaurările sunt, în acelaşi 
timp, şi mai blânde în interacţiunea lor funcţională 
cu dinţii naturali [13]. 

În schimb, materialul Ceramill zolid FX este 
format din două faze: o fază vitroasă şi o fază cris-

talină. Faza cristalină este formată din aglomerări 
de grăunţi cristalini şi este înconjurată de faza vi-
troasă. Acest lucru a fost observat şi de Ludovi-
chetti F. şi colab., care au analizat rezistenţa la uzu-
ră a ceramicii IPS E.maxCeram, iar din imagini 
SEM s-a putut observa că ceramica Vita Enamic, 
cu o proporţie a fazei cristaline mai mare decât ce-
ramica IPS E.maxCeram, a avut o rezistenţă mai 
bună la uzură a smalţului [14]. Grăunţii cristalini 
sunt uniformi şi au dimensiuni de aproximativ 100 
nm. Prezenţa fazei vitroase va conduce la o rezis-
tenţă mecanică a materialului mai mică decât cea a 
ceramicii BruxZir. Acest lucru a fost studiat şi do-
vedit şi de către Fu L., Engqvist H. şi colaboratorii, 
care au comparat rezistenţa mecanică a oxidului de 
zirconiu (BruxZir) cu cea a unei ceramici cu fază 
vitroasă şi au constatat că prezenţa fazei vitroase 
duce la scăderea rezistenţei mecanice [15].

Analizând din punctul de vedere al esteticii, ma-
terialul cu faza vitroasă va avea transluciditate şi un 
aspect estetic mai mare, fiind mult mai asemănător 
cu dintele natural decât materialul ceramic presat, 
care are un aspect mat, după cum afirmă şi Shah-
miri R. şi colaboratorii [16]. 

În literatură se regăsesc studii care atestă faptul 
că Ceramill zolid FX prezintă transluciditate gradu-
ală, fără delimitare a nuanţelor, fiind apropiată de 
culoarea dinţilor naturali, iar acest lucru este con-
firmat prin evidenţierea prezenţei fazei vitroase. 
Astfel, cercetările realizate de Zarone F. şi colabo-

Figura 19. Difractograma ceramicii oxid de zirconiu – BruxZir
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ratorii asupra proprietăţilor optice şi mecanice a 
trei tipuri de ceramică, Zenostar (oxid de zirconiu), 
Ceramill zolid FX (oxid de zirconiu) şi Prettau An-
terior (oxid de zirconiu), au demonstrat că Ceramill 
zolid FX are ca avantaje transluciditatea şi densita-
tea mai mare, dar rezistenţa la flexie şi fractură este 
mai mică decât la Zenostar [17].

În ceea ce priveşte microstructura ceramicii pre-
sate, aceasta prezintă o fază vitroasă majoritară, cu 
cristale şi grăunţi cristalini izolaţi. Se mai poate ob-
serva că materialul este mai compact decat oxidul 
de zirconiu Ceramill zolid FX, datorită fazei vitroa-
se care a unificat materialul. Aceeaşi morfologie a 
grăunţilor cristalini a fost identificată şi de Atta-
choo S. şi Juntavee N. pentru Ceramill zolid FX 
[18]. Faza vitroasă a acestui material este mai reac-
tivă decât un material ceramic bine cristalizat, ast-
fel că interacţiunea dintre ceramica presată şi me-
diul în care a fost implantată va fi mult mai mare 
decât cea a materialului BruxZir. Din punctul de 
vedere al rezistenţei la fractură, faţetele dentare din 
oxid de zirconiu BruxZir sunt superioare celor din 
ceramică presată – IPS E.maxCeram. Cea din urmă 
este indicată în cazul unor preparaţii mici singulare 
sau simetrice, iar pentru că riscul de desprindere 
sau de fractură este crescut, se indică realizarea 
unei coroane dentare în loc de faţetă [12].

Prin dilatometrie, studiul nostru a demonstrat că 
oxidul de zirconiu Ceramill zolid FX şi ceramică 
presată au avut o temperatură de înmuiere dilato-
metrică mai scăzută, la care acestea îşi pierd forma. 
Acest lucru demonstrează că prezenţa fazei vitroa-
se conduce la un comportament mai sensibil la 
temperatură al materialelor. Preis şi colaboratorii 
au realizat teste pe oxid de zirconiu şi o vitrocera-
mică din disilicat de litiu pentru a urmări comporta-
mentul acestora la temperaturi de până la 55o C. 
Testele au demonstrat că oxidul de zirconiu a avut 
cel mai puţin de suferit în urma expunerii la aceste 
temperaturi, faţă de proba vitroceramică, ale cărei 
suprafeţe au suferit modificari. Însă ambele cera-
mici analizate au inregistrat coeficienţi de dilatare, 
care au arătat că fiecare material poate interacţiona 
cu diferite temperaturi în cavitatea orală [19].

În ceea ce priveşte compoziţia materialelor, şi 
aceasta demonstrează prezenţa fazelor identificate 
prin analizele discutate anterior. Pentru ceramica 
BruxZir, spectrul EDX a identificat ca element 
principal zirconiul (Zr), cu urme de ytriu (Y), iar 

din difractogramă reiese că peak-urile identificate 
sunt atribuite oxidului de zirconiu dopat cu oxid de 
ytriu, iar forma lor alungită, cu baza îngustă, arată 
un material bine cristalizat. Pe baza articolelor revi-
zuite, s-a constatat că trioxidul de ytriu (Y2O3) con-
duce la stabilitate şi proprietăţi mecanice remarca-
bile ale materialului [20].

Celelalte două ceramici au o compoziţie mai 
complexă, care a favorizat formarea fazei vitroase. 
Dioxidul de siliciu (SiO2) este formator de reţea 
vitroasă, iar oxizii de sodiu (Na) şi potasiu (K) sunt 
modificatori de reţea vitroasă.

Bajraktarova-Valjakova E. şi colab. au consta-
tat, în urma studiului lor, că faza vitroasă are un 
aspect translucent, oferind lucrării dentare un as-
pect plăcut, iar zonele cristaline au rolul de a opri 
propagarea eventualelor microfisuri în material, de 
a oferi stabilitate materialului şi rezistenţă mult mai 
bună la şocurile termice şi mecanice [21].

Tot din spectrul EDX al studiului nostru, reiese 
că, în cazul ceramicii presate IPS E.maxCeram, a 
fost identificată prezenţa disilicatului de litiu (Li-
2O5Si2O), iar acesta este bine aspectat în ceea ce 
priveşte raportul dintre acesta şi reacţia ţesuturilor 
moi. În literatura de specialitate, s-a remarcat faptul 
că, în privinţa acestui material, atât retenţia plăcii 
bacteriene este scăzută, cât şi aderarea fibroblaste-
lor gingivale umane şi a celulelor epiteliale umane 
este diminuată, mai ales atunci când suprafaţa este 
bine lustruită [17].

Potrivit literaturii de specialitate, oxidul de zir-
coniu BruxZir este asemănător ceramicii din disili-
cat de litiu, sub aspectul translucidităţii şi esteticii. 
S-a constatat că este necesară o evaluare mai inten-
să in vivo şi in vitro a acestei ceramici, privind po-
tenţialul de a-şi păstra proprietăţile pe un termen
lung. Pe baza articolelor revizuite, oxidul de zirco-
niu BruxZir, în condiţiile în care este bine lustruit,
generează o uzură minimă a antagoniştilor. Referi-
tor la durabilitatea în timp a restauraţiilor din acest
material, ele pot fi garantate pe o perioadă relativ
scurtă, de 5-7 ani, nefiind stabilită durabilitatea în
parametrii suplimentari [22].

CONCluzII

Corelând informaţiile disponibile în urma anali-
zei acestor materiale, putem afirma că, din punctul 
de vedere al indicaţiilor dentare, materialele cu fază 
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vitroasă prezintă mai multe avantaje în raport cu 
estetica şi interacţiunea cu alte materiale. Însă aces-
tea pot avea o rezistenţă mecanică mai mică şi re-
zistenţă mai scăzută la şoc termic, spre deosebire 

de materialele ceramice fără faza vitroasă, deşi toa-
te se încadrează în cerinţele aplicaţiilor dentare şi 
respectă încadrarea în materiale rezistente la şoc 
termic.
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