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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Тимчасове протезування у комплексі протетичних 

заходів займає одне з ключових місць. На період часу з моменту початку 

ортопедичного лікування до постійної фіксації основної незнімної конструкції, 

необхідно виготовляти тимчасові конструкції, які повинні володіти високою 

механічною міцністю і захищати зуби після препарування від різних видів 

подразників (температурних, хімічних, бактеріальної інвазії тощо). В останні роки 

на стоматологічному ринку з’явилася велика кількість нових, різних за 

структурою і способом застосування матеріалів для виготовлення провізорних 

конструкцій.  

Провізорні матеріали застосовують у стоматологічній практиці для 

виготовлення коронок, мостоподібних протезів, вкладок (inlay) і накладок (onlay). 

Ще донедавна концепція виготовлення тимчасових незнімних конструкцій була 

простою – виготовити такий протез, який покривав би опорні зуби і служив 2-3 

тижні. Термін “тимчасовий” (temporary) цілком відповідає такому уявленню. Але 

на сьогодення більш актуальним є вживання таких понять як “перехідний” 

(transitional) або “проміжний” (provisional), які точніше підходять до тимчасової 

реставрації, необхідної для подальшого успішного протезування (Яровая А.В., 

2004).  
Тимчасова конструкція повинна повністю задовольняти пацієнта і давати 

йому уявлення про вигляд кінцевої реставрації. Насамперед, це відновлення і 

підтримка функцій (естетика, фонетика, жувальна функція тощо), а також захист 

зубів і стабілізація пародонту коригуванням апроксимальних і оклюзійних 

контактів. Рішення про те, буде чи ні матеріал задовольняти ці клінічні вимоги, 

залежить від результатів наукових досліджень властивостей матеріалу. (Davidi M. 

і співавт., 2008; Givenes E і співавт.,2008; Mues S, 2008; Balkenhol M і співавт., 

2009; Ronald E. І співавтор., 2013) Стоматологи повинні знати фізичні властивості 

різного типу провізорних матеріалів і повинні бути в змозі вибрати і 

сконструювати відповідний тип тимчасової конструкції ґрунтуючись на  

необхідності і специфіці даної клінічної ситуації (Яровая А.В., 2004, 2009). 
Вибір відповідного матеріалу для виготовлення тимчасових протезів та 

коронок необхідно здійснювати на підставі повноцінної інформації про його 

фізико-механічні властивості і характеристики міцності (Голік А.В. і співавт, 

2014). Механічна міцність особливо важлива тому, що цей фактор може впливати 

на цілісність тимчасової конструкції підчас клінічного використання. Під дією 

хімічно активних компонентів їжі у всіх провізорних матеріалів знижується 

міцність і поверхнева твердість. У випадку несприятливої оклюзії або за умови 

виготовлення мостоподібних протезів великої протяжності виникають підвищені 

навантаження на матеріал, які можуть призвести до його деформацій або 

руйнування. Крім цього, якщо постановка остаточної реставрації залежить від 

часу загоєння рани після екстракції, виникають  спеціальні вимоги за рахунок 

довготривалого використання тимчасової конcтрукції. Як наслідок впливу 

вищевикладених факторів, тимчасові протези і коронки часто не витримують весь 

період часу до введення постійного протеза (Макєєв В.Ф. і співавт, 2014). 
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Однією з важливих властивостей полімерних провізорних матеріалів, що 

викликає низку клінічних проблем, є усадка під час полімеризації, яка може 

викликати спотворення форми, що піддає небезпеці точність припасування до 

границь препарування, а також викликати внутрішнє напруження в області 

реставрації. Погане крайове прилягання сприяє проникненню ротової рідини 

всередину крайової щілини, що спричиняє розвиток карієсу або пульпіту 

(Ehrenberg D., 2006). Це може стати причиною механічного пошкодження навко-

лишніх тканин, унаслідок якого виникає небезпека розвитку захворювань 

пародонту і порушення цілісності структури зуба. 
Незважаючи на значний прогрес в області створення нових матеріалів для 

тимчасових мостоподібних протезів та коронок, якість ортопедичного лікування 

багато в чому визначається комплексом факторів, пов’язаних як зі станом 

організму пацієнта, професіоналізмом лікаря, так і з суб’єктивним сприйняттям 

матеріалу, як лікарем, так і пацієнтом. Одночасно з вдосконаленням провізорних 

матеріалів відбувається докорінний перегляд концепції тимчасового протезування 

як проміжного етапу в бік забезпечення самостійного, довготривалого і клінічно 

стабільного лікування (Голік В. П. і співавт., 2014). 
Таким чином, актуальним є вивчення факторів, що впливають на влас-

тивості сучасних провізорних матеріалів, і, відповідно, якість тимчасового 

протезування. 

Для оцінки зародження і розвитку руйнування у матеріалах та конструкціях, 

що застосовуються в ортопедичній стоматології, актуальними є розроблення 

нових фундаментальних підходів і створення на цій основі методологічних засад 

для інтегральної кількісної оцінки їх стану неруйнівними методами контролю. 

Суттєвий внесок у розв’язання окресленої проблеми може дати розвиток методів і 

засобів, які ґрунтуються на використанні сучасних досягнень механіки 

руйнування та нових фізичних дослідженнях (Скальський В.Р і співавт., 2005, 

2015). 

Досвід останніх десятиріч засвідчив високі потенційні можливості методу 

акустичної емісії (АЕ), який дозволяє оцінювати динаміку розвитку дефектів та 

міцнісні властивості матеріалів без порушення їхньої цілісності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 

робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького “Розробка та удосконалення клінічних та технологічних заходів 

комплексного лікування хворих з дефектами та деформаціями зубо-щелепної 

системи” (номер державної реєстрації 0109U000017) та “Розпрацювання та 

удосконалення методів діагностики, клінічних методів та технологічних засобів 

комплексного лікування дефектів зубних рядів, деформацій і ушкоджень зубо-

щелепної системи” (номер державної реєстрації 0114U000112) . Автор є 

безпосереднім виконавцем фрагмента, присвяченого покращенню результатів 

тимчасового протезування дефектів зубного ряду. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - підвищення 

ефективності тимчасового протезування дефектів зубів і зубних рядів 

незнімними конструкціями зубних протезів шляхом порівняльної оцінки 
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фізико-механічних властивостей матеріалів з яких вони виготовляються і 

клінічної стабільності в процесі їх експлуатації в порожнині рота. 

Для досягнення визначеної мети поставлені до вирішення наступні 

завдання: 

1.  Визначити у порівняльному аспекті властивості полімерних матеріалів для 

тимчасового незнімного протезування на розтяг та стиск. 

2.  Вивчити в’язкість руйнування та динаміку розвитку тріщин у полімерах для 

тимчасового незнімного протезування під дією механічного навантаження. 

3. Вивчити особливості водопоглинання полімерних матеріалів для 

тимчасового незнімного протезування та його вплив на їх фізико-механічні 

властивості. 

4. Визначити стан поверхні полімерних матеріалів для тимчасового 

незнімного протезування залежно від способу її обробки. 

5. Клінічно оцінити стан тимчасових незнімних конструкцій зубних протезів в 

процесі їх експлуатації в порожнині рота. 

 Об’єкт дослідження -  фізико-механічні властивості різних типів матеріалів 

для тимчасового незнімного протезування. 
 Предмет дослідження - клінічно-експлуатаційні властивості 

стоматологічних конструкції для тимчасового незнімного протезування 

виготовлених із різних за типами матеріалів. 
 Методи дослідження : фізико-механічні – для визначення міцності на 

руйнування, водопоглинання, усадки та мікротвердості полімерів для 

тимчасового протезування; електронномікроскопічні – для визначення стану 

поверхні полімерів залежно від способу їх обробки; клінічні – для оцінки якості 

тимчасового протезування в динаміці; статистичні – для оцінки вірогідності 

отриманих результатів. 
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше науково обгрунтовано 

використання явища акустичної емісії для оцінювання початкових стадій 

зародження і динаміки розвитку руйнування різних типів стоматологічних 

полімерів для тимчасового протезування під дією навантаження, що дозволяє 

оцінити і порівняти їх схильність до мікроруйнування та обґрунтувати належне 

застосування у стоматологічній практиці тимчасового протезування. 
 Уперше для визначення опору поширенню тріщин у стоматологічних 

полімерах для тимчасового протезування під дією оклюзійних навантажень 

використано методи лінійної механіки руйнування і за визначеними показниками 

критичного значення коефіцієнта інтенсивності напружень та іншими 

показниками, що вивчалися, здійснено їх ранжування та запропоновані практичні 

рекомендації щодо відповідного застосування полімерів у клінічній практиці з 

урахуванням виявлених особливостей. 
 Доповнено наукові дані щодо впливу різних за типом стоматологічних 

полімерів для тимчасового протезування на маргінальний пародонт та динаміку 

зміни їх кольоростійкості, крайового прилягання та міцності в процесі клінічної 

експлуатації. 

Науково доведено, що порушення клінічних показників в тимчасових 
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конструкціях досягають критичних значень на третій тиждень їх експлуатації в 

порожнині рота. 

Практичне значення одержаних результатів. Представленні оптимальні 

критерії вибору матеріалів для виготовлення тимчасових конструкцій залежно від 

клінічної ситуації. 
 Враховуючи критичне зростання клінічних ускладнень при застосуванні 

пластичних полімерів для тимчасового протезування на третій тиждень їх 

експлуатації в порожнині рота рекомендується, якщо клінічна ситуація дозволяє, 

прагнути завершити постійне протезування за перші два тижні або переходити до 

тимчасових конструкцій виготовлених лабораторно із застосуванням CAD/CAM 

систем. 
 Для дослідників, які займаються вивченням матеріалознавчих 

характеристик сучасних стоматологічних матеріалів, запропоновані нові 

ефективні методи оцінки їх довготривалої стабільності. 

 Розпрацьований, запропонований та впроваджений у клінічну практику 

“Спосіб незнімного тимчасового протезування при множинному препаруванні 

вітальних зубів з генералізованою патологічною стертістю” (Патент на корисну 

модель №84260 від 10.10.2013, Бюл.№19), та  “Спосіб отримання точного 

відбитку відпрепарованих зубів у пришийковій ділянці при гіпертрофічному 

гінгівіті початкового ступеня” (Патент на корисну модель №84259 від 10.10.2013, 

Бюл.№19) за яким видані інформаційні листи МОЗ України. 
Результати дисертаційного дослідження впроваджено на галузевому рівні 

шляхом видання двох інформаційних листів МОЗ України, у клінічну практику та 

навчальний процес, кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією ВДНЗ 

“Українська медична стоматологічна академія”, кафедри ортопедичної 

стоматології та навчального лікувального центру “Університетська клініка” ВДНЗ 

“Буковинський державний медичний університет”, кафедри ортопедичної 

стоматології ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, 

кафедри стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедри ортопедичної стоматології та 

університетського стоматологічного центру Харківського національного 

медичного університету, у навчальний процес кафедри ортопедичної стоматології 

та у клінічну практику ортопедичних відділень №1 та №2, “Стоматологічного 

медичного центру ЛНМУ ім. Данила Галицького”, що підтверджено відповідними 

“Актами впровадження”. 

 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням автора. Викладені в роботі матеріали, їх аналіз, 

трактування та узагальнення є самостійним внеском здобувача у вирішені 

поставлених завдань, виконані на кафедрі ортопедичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Автор 

самостійно здійснив інформативно-патентний пошук, проаналізував доступну 

літературу за обраною темою, самостійно провів власні дослідження, 

сформульовав висновки та надав практичні рекомендації. У наукових роботах, які 

опубліковані у співавторстві, основні ідеї, фактичний матеріал та наукові 

положення належать автору. 
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 Фізико-механічні дослідження проведені на базі Фізико-механічного 

інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України за консультацією 

член-кореспондента НАН України, професора Скальського В.Р. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

досліджень оприлюднено на засіданнях кафедри ортопедичної стоматології та 

Вченої ради стоматологічного факультету Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, IV стоматологічному форумі “МЕДВІН: 

Стоматологія 2015” і 30-річчя кафедри дитячої стоматології ІФНМУ “Інноваційні 

технології в сучасній стоматології” (Івано-Франківськ, 2015); VI міжнародний 

науково-практичний конференції молодих вчених (м. Вінниця, 2015); 

міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми стоматології” 

(до 90-річчя з дня народження доктора медичних наук, професора Є.Я. Вареса 

(Львів, 2015); науково-практичній конференції з міжнародною участю “Львівська 

школа ортопедичної стоматології. Традиції, здобутки та перспективи” (Львів, 

2016). 

   Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, із них 8 

статей у наукових фахових виданнях рекомендованих МОН України, 1 

англомовна стаття в іноземному виданні, 1 стаття в іншому виданні, видана 1 

монографія у співавторстві, 2 публікації у збірниках наукових матеріалів 

конференцій. Отримано 2 патенти України на корисну модель. 

 Обсяг і структура дисертації. Текст дисертаційної роботи викладено на 

190 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 

розділу матеріали і методів дослідження, двох розділів власного дослідження, 

аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних 

джерел, який містить 199 найменувань, з них 40 кирилицею, 159 латиною, та 

додатків. 

Дисертація містить 40 таблиць та ілюстрована 56 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Реалізація лабораторних методів 

дослідження здійснена з використанням  провізорних матеріалів Protemp 4 Garant 

(3M ESPE, США), Acrodent (АО СТОМА, Україна), Structur 2SC (VOCO, 

Німеччина), Tempron 1-1PKG (GC, Японія), Ceramill PMMA (AmannGirrbach, 

Австрія). 

Таким чином дослідженню піддані один біс-акриловий полімер, три 

варіанти поліметілакрилатів і один полімеризований твердий поліметілакрилат, 

який застосовується для виготовлення тимчасових конструкцій у CAD-CAM 

системах. 
Одним із провідних методів дослідження фізико-механічних властивостей 

провізорних матеріалів стоматологічного призначення був обран метод 

акустичної емісії. 

 Акустична емісія (АЕ) це явище генерування пружних хвиль, викликаних 

раптовою перебудовою в структурі матеріалу. Класичними джерелами АЕ є 

процес деформування, пов’язаний із підростанням дефектів, наприклад, тріщини 
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або зони пластичної деформації. Перетворювачі АЕ, встановлені на поверхні 

об’єкта, перетворюють пружні коливання в електричні сигнали, які підсилюються 

та реєструються вимірювальною апаратурою. Далі отриману АЕ-інформацію 

можна опрацьовувати та інтерпретувати. 

 Акустична емісія під час деформації та руйнування матеріалів містить значний 

обсяг важливої інформації про фізичні процеси, зміни структури матеріалу, а 

також про механізми, енергію руйнування, швидкість деформації тощо. 

 Математичною основою, яка пов’язує часовий або просторовий сигнал (чи 

деяку модель цього сигналу) із його представленням у частотній області, є 

перетворення Фур’є (ПФ). 

Аналогічно до перетворення Фур’є для побудови часово-частотного 

представлення сигналу використовують неперервне (НВП) та дискретне (ДВП) 

вейвлет-перетворення. Отримати набір коефіцієнтів у випадку дискретного 

перетворення швидше, і він дає досить точне представлення про сигнал за 

меншого об’єму отриманих даних. Неперервне вейвлет перетворення (НВП) 

вимагає більших обчислювальних затрат, але, разом із тим, дає змогу детальніше 

розглянути структуру сигналу. 

   У результаті НВП отримується спектр коефіцієнтів кореляції сигналу з 

вейвлетом, який зображають поверхнею у тривимірному просторі. На основі 

проекції спектра на площину з ізолініями можна прослідкувати зміну 

інтенсивності амплітуд ВП на різних масштабах і в часі. 

         У проведених дослідженнях сигнали АЕ, що супроводжують процеси 

зародження та розвитку руйнування, записували портативною восьмиканальною 

вимірювальною системою SKOP-8M. 

 Під час досліджень стоматологічних полімерів використовували два 

інформаційні канали: через один записували інформаційні сигнали, а через інший 

вели паралельний запис завад, які під час постобробки АЕ-данних порівнювали в 

часі з записаною інформацією. Такий метод паралельного каналу сприяє 

підвищенню достовірності опрацювання АЕ-інформації та ефективності 

прийняття відповідних рішень. 
    Експериментальні випробування зразків на міцність проводили на установці 

СВР-5, розробленою у ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, яка призначена для 

лабораторних досліджень міцності і статичної тріщиностійкості матеріалів. 

Конструкційні особливості установки забезпечують здійснення акустико-

емісійного контролю під час проведення відповідних експериментів.  

Випробування зразків на розтяг проводили на універсальній розривній 

машині УМЕ-10ТМ, яка дає змогу квазістатично навантажувати зразки матеріалів 

розтягуванням, згинанням і стисканням у широкому діапазоні заданих 

швидкостей навантажень. 

Для випробувань за темою досліджень використовували 3 типи зразків. 

Перший тип (пластинчасті зразки) використовували для визначення розтягом 

характеристик міцності і пластичності, а також статичної тріщиностійкості, 

водопоглинання та усадки. Другий тип (призматичні або балкові) застосовували 

для оцінки статичної тріщиностійкості триточковим згином. Третій (циліндричні) 

– для визначення характеристик міцності полімерів стисканням. 
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Оцінка водопоглинання полімерних зразків та його впливу на міцність 

полімерів здійснена шляхом витримування зразків у термостаті ТС-80-У42 

упродовж 72 год. за температури 37,0±1,0°С, після чого їх переносили в ексикатор 

утримуючи упродовж 60 хв. з  подальшим зважуванням (m0) з точністю до 0,0001 

г на електронній вазі RADWAG WAA-160. 

Далі зразки витримували у фізіологічному розчині NaCl (9 г. NaCl на 1 л. 

води) у цьому ж термостаті за температури 37±1°С протягом доби, оскільки 

найінтенсивніше водопоглинання відбувається саме у цей період. Після витримки 

у фізіологічному розчині зразки виймали, висушували неворсистим фільтру-

вальним папером і повторно зважували на цій же вазі.  

Другою частиною досліджень було вивчення та порівняння зміни міцнісних 

характеристик стоматологічних полімерів для тимчасових протезів, враховуючи 

їх параметри водопоглинання. 

 Усадку полімерів визначали під час виготовлення призматичних зразків 

(другий тип). Для цього здійснювали вимірювання їх розмірів уздовж і впоперек 

осі в центральній частині, перпендикулярно осі, під мікроскопом із 

шістнадцятикратним збільшенням. За отриманими даними ступінь усадки 

розраховували за відповідними формулами. 

Заміри мікротвердості полімерів проводили з допомогою мікротвердоміра 

ПМТ-3 шляхом втискання алмазної пірамідки з навантаженням 50 г (HV50). 
Визначення стану поверхні пластмасових зразків залежно від способу їх 

обробки здійснено за допомогою растрового сканівського мікроскопу РЕМ-106И 

(Україна, Selmi, м.Суми), методом термічного вакуумного випаровування мідного 

покриття для уникнення прояву електростатичних зарядів під час експерименту. 

Додаткового травлення поверхні не проводили. 
У клінічне дослідження злучені наступні матеріали для тимчасового 

незнімного протезування, які були обрані після їх лабораторної оцінки : Protemp 4 

Garant, Structur 2 SC, Acrodent. 
 Після підготовки зубів під металокерамічні конструкції всім пацієнтам 

виготовлені 38 тимчасових коронок та 62 тимчасові незнімні конструкції від 3-х 

до 6-ти одиниць протяжності в яких задіяно 28 опорних тимчасових коронок. 

Таким чином загальна кількість тимчасових коронок склала 66 одиниць. Із них 26 

коронок виготовлено зі застосуванням пластмаси Protemp 4 Garant, 20 коронок із 

Structur 2 SC і 20 коронок із Acrodent. 
Визначення зміни кольору та крайове прилягання визначали за допомогою 

модифікованих критеріїв Американської асоціації (USPHS-критеріїв) із 

урахуванням того, що тимчасові конструкції виготовлялися у кольорах А2 або А3. 
 Дослідження здійснювали відразу після фіксації тимчасової конструкції, через 

1 тиждень, 2 тижні та 3 тижні. 

 Статистичний аналіз матеріалів – обчислення середніх, відносних величин і їх 

похибок, вірогідності різниць між показниками, проведений з використанням 

комп’ютерної програми Statistica 8.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами досліджень 

полімерів для тимчасового незнімного протезування на розтяг виявлено, що всі 

досліджувані полімери руйнуються квазікрихко, що характерно для такого роду 
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матеріалів. Для оцінки типів руйнування, які протікають у полімерах, будували 

неперервне вейлет-перетворення для сигналів АЕ, отриманих на початку 

навантаження (т. A), на середній ділянці діаграми (т. B) та за досягнення 

критичного значення навантаження (т. C та D). Обчислені за співвідношенням 

значення критеріального показника κ представлено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1  − Значення критеріального параметра κ для відповідних сигналів 

АЕ, згенерованих за різних значень навантаження зразків полімерів на розтяг. 
 

Полімер 
к 

A B C D 

Structur 2SC 0,01-0,04 0,5; 1,0 0,53; 1,03 0,19 

Tempron 1-1PKG 0,11 0,13 0,44 - 

Acrodent 0,13 0,18 0,28 0,09 

ProtempTM 4 0,14 0,54 0,12 - 

Ceramill PMMA 0,12 0,13; 0,46 0,29; 0,44 - 

  

Отже за критеріями ідентифікування типів руйнування конструкційних 

матеріалів за даними НВП на початкових стадіях у більшості полімерів (Tempron, 

Acrodent, Protemp, Ceramill) генеруються сигнали АЕ, що відповідають в’язко-

крихкому руйнуванню. У матеріалі Structur спочатку з’являються сигнали АЕ, які 

відповідають в’язкому руйнуванню, а за подальшого навантаження переважають 

крихкі механізми, про що свідчать високі показники критеріального параметра 

відповідних сигналів АЕ. Почергову появу сигналів АЕ з високими та низькими 

значеннями показника κ можна тлумачити як чергування макророзтріскування 

матеріалу з утворенням пластичних зон перед макротрішиною, відповідно. 
Для розуміння природи процесів руйнування, які відбуваються під дією 

навантаження у полімерних матеріалах, вивчали їх мікроструктуру. Встановлено, 

що матеріал Protemp відрізняється від інших найвищою гомогенністю. Для 

матеріалу Tempron спостерігали дрібнодисперсну структуру з незначною 

кількістю порожнин, а у матеріалі Acrodent – пористість значно більша і наявне її 

локальне зосередження. Для Structur – пори більших розмірів чергуються з 

кластерними ділянками мікрочастинок наповнювача. На основі здійсненого 

аналізу можна пояснити те, що під час руйнування матеріалу Acrodent 

генерується найбільша кількість сигналів АЕ внаслідок його значної пористості, а 

Protemp завдяки своїй гомогенності є найменш АЕ-активний. Оскільки в матеріалі 

Structur пори найбільших розмірів і спричинюють найбільшу крихкість, то й 

амплітуди сигналів АЕ та значення критеріального показника κ найвищі. 

Особливістю полімеру Ceramill є найнижча міцність, але значне зростання АЕ-

активності відбувається за навантажень більших, ніж у інших матеріалів. 
За результатами досліджень характеристик міцності і пластичності 

стоматологічних полімерів на стиск встановлено їх суттєво інші показники, 

порівняно з випробуваннями стиcком і саме тому певну зацікавленість становить 

пізнання їх характеристик тріщиностійкості (в’язкості руйнування). 
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Результати дослідження в’язкості руйнування та розвитку тріщин у 

полімерах для тимчасового незнімного протезування під дією механічного 

навантаження показали, (табл.2) що за критерієм ідентифікування типів 

руйнування конструкційних матеріалів за даними НВП на початкових стадіях у 

більшості полімерів (Protemp, Acrodent, Struсtur) генеруються сигнали АЕ, які 

відповідають в’язко-крихкому руйнуванню. У матеріалах Tempron та Ceramill 

упродовж всього часу навантаження переважають крихкі механізми, про що 

свідчать високі показники критеріального параметра. 

 

Таблиця 2 - Усереднені значення критеріального параметра κ та 

характеристик тріщиностійкості для відповідних сигналів АЕ 
 

Полімер 
A B C D KIC,  

κ KI,  κ KI,  κ KI,  κ KI,   

Protemp 0,12 0,95 0,16 1,05 0,72 1,4 - - 1,4 

Acrodent 0,14 0,27 0,47 0,44 0,25 0,65 0,2 0,91 0,91 

Structur 0,16 0,2 0,31 0,74 0,07 0,97 - - 0,97 

Tempron 0,56 0,16 0,14 0,99 0,8 - - - 0,99 

Ceramill 0,3 0,15 0,95 0,31 
0,08*

 

0,25**
 

0,52 
0,13***

 

0,2***
 

0,82 0,82 

Примітка: * – для локального максимуму І в події АЕ (рис. 5.9, а); ** – для 

локального максимуму ІІ в події АЕ (рис. 5.9, а); *** – аналогічно для події АЕ в 

т. С 
Зауважимо, що поява сигналів АЕ, яка означає початок дефектоутворення в 

матеріалі, відбувається за різних значень навантаження зразка для кожного зі 

стоматологічних полімерів. За даними експериментів  провізорні матеріали за 

здатністю чинити опір тріщиноутворенню (за першою появою сигналів АЕ) 

можна ранжувати у такому порядку (від найміцнішого до найслабшого): 

ProtempTM 4, Acrodent, Structur 2SC, Tempron 1-1PKG, Ceramill PMMA, а за 

макропоказником в’язкості руйнування КІС – ProtempTM 4, Tempron 1-1PKG, 

Structur 2SC, Acrodent, Ceramill PMMA. 

Результати дослідження водопоглинання полімерів для тимчасового 

незнімного протезування та його вплив на їх міцність засвідчили, що серед 

матеріалів, які використані в експериментах, найменший ступінь водопоглинання 

протягом всіх трьох періодів (24 год., 50 год., 100 год.) витримки у фізіологічному 

розчині мали зразки Structur та Protemp (від 0,2010±0,0032 до 0,3446±0,0038 % та 

від 0,2996±0,0032 до 0,4889±0,0038 %, відповідно). Проміжний ступінь 

водопоглинання властивий зразкам Tempron та Ceramill (від 0,5517±0,0511 до 

0,9086±0,0298 % та від 0,6089±0,0042 % до 0,9227±0,0039 %, відповідно), а зразки 

Acrodent проявили найвищий ступінь сорбції води (від 0,7318±0,412 до 

1,1136±0,0225 %).  

Умови лабораторних досліджень відрізняються від реальних умов 

користування протезами в порожнині рота, де на полімерні матеріали впливають 

циклічні жувальні навантаження, зміна рівня pH, вологості та температури, 

присутність мікроорганізмів і компонентів харчових продуктів. Однак результати 
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лабораторних досліджень водопоглинання стоматологічних полімерів дозволяють 

прогнозувати строк функціональної придатності протезів. 

Щоб вивчити вплив сорбції вологи полімерними стоматологічними матеріа-

лами на їх міцнісні характеристики, проведені експерименти на руйнування 

полімерних зразків зазначеної геометрії, витримавши їх перед тим у 

фізіологічному розчині 24, 50 та 100 год. 

Полімерні стоматологічні матеріали, які використані в експериментальних 

дослідженнях, по-різному реагують на водопоглинання, внаслідок чого вони 

мають і різну зміну міцнісних характеристик та тріщиноутворення, яке визначали 

за сигналами акустичної емісії. 

У таблиці 3 представлено результати обчислення акустичної активності 

полімерів, а в таблиці 4 суму амплітуд сигналів АЕ під час руйнування 

полімерних зразків після різної часової витримки у фізіологічному розчині (24, 50 

і 100 год.). 

Таблиця 3 – Активність акустичної емісії під час руйнування полімерних 

зразків за різного часу витримки у фізіологічному розчині 

 

Назва 

полімеру 

NΣ, 

підсумковий 

рахунок АЕ 

t, мкс 

інтервал часу 

спостереження 

Σ, 

активність АЕ 

24 

год. 

50 

год. 

100 

год. 

24 

год. 

50 

год. 

100 

год. 

24 

год. 

50 

год. 

100 

год. 

Acrodent 447 272 477 830 295 249 0,54 0,92 1,92 

Protemp 2 8 18 1122 412 351 0,002 0,02 0,05 

Structur 6 5 10 985 267 504 0,006 0,02 0,02 

Tempron 21 120 56 484 460 260 0,043 0,26 0,22 

Ceramill 11 17 24 430 601 620 0,026 0,028 0,04 

 

Таблиця 4 – Сума амплітуд сигналів АЕ під час руйнування полімерних 

зразків за різного часу витримки у фізіологічному розчині 

 

Назва полімеру 
ΣAi х10-3 , ум.од. 

24 год. 50 год. 100 год. 

Acrodent 79 606 954 

Protemp 50 70 100 

Structur 74 75 75 

Tempron 67 180 75 

Ceramill 70 71 86 

 

Найкращі міцнісні характеристики після витримки матеріалу у 

фізіологічному розчині продемонстрували полімери Ceramill та Structur. Водночас 

в матеріалі Ceramill деформаційні характеристики майже не змінюються, а 

міцнісні суттєво спадають зі зростанням часу витримки у фізіологічному розчині. 
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Полімер Protemp виявився найчутливішим до водопоглинання, а Structur – 

найменше чутливий до впливу водного середовища. 
Збільшення тривалості перебування полімерних матеріалів у фізіологічному 

розчині  призводить до зростання акустико-емісійної активності під час їх 

руйнування. Найбільше це виражено в матеріалах Acrodent, Protemp, Ceramill, а 

найменше – в Structur. Для зразків з полімеру Tempron, які перебували в 

фізіологічному розчині 50 год., АЕ активність більша, ніж після 100 год. 

витримки. Очевидно, перебування матеріалу в розчині протягом 50 год. сприяє 

мікротріщиноутворенню. Подальше ж насичення водою сприяє більшій 

пластифікації даного полімеру, а відтак, і зменшенню АЕ активності. 

Отже, для дослідження найважливіших з практичної точки зору властивостей 

полімерних матеріалів, які поширені в стоматологічній практиці, використані 

методики визначення початку зародження та розвитку руйнування, кількісного 

оцінювання характеристик міцності та пластичності, в’язкості руйнування під дією 

навантаження (квазістатичного розтягу та стиску) за параметрами сигналів 

акустичної емісії, а також інших фізичних та технологічних властивостей. В 

основу методик покладено силовий критерій механіки руйнування, новий підхід 

щодо визначення об’ємної пошкодженості матеріалів методом АЕ та критерій 

кількісного оцінювання типів руйнування конструкційних матеріалів із 

використанням вейвлет-перетворення сигналів АЕ. Розроблено та модернізовано 

відповідне обладнання для виконання експериментальних досліджень. 

За інтегрованими результатами проведених випробувань здійснено 

ранжування стоматологічних полімерів за окремими та комплексним 

показниками, що сприятиме підвищенню ефективності їх використання у 

стоматологічній практиці. За комплексним показником полімери розташувались у 

такому порядку (від стабільнішого за цими показниками): ProtempTM 4 (3M ESPE), 

Struсtur 2SC (VOCO), Ceramill PMMA (AmannGirrbach), Acrodent (АО СТОМА, 

Україна), Tempron 1-1PKG (GC).  

 Результати досліджень стану поверхні  взірців залежно від виду їх обробки 

методом растрової мікроскопії засвідчило, що органічне покриття призводить до 

майже гладкої поверхні з деякими відбитками мікровиступів з поверхні 

полімерного матеріалу. 

     За результатами клінічної оцінки тимчасового незнімного протезування 

виявлено,що зі всіх трьох матеріалів для тимчасового незнімного протезування 

що були досліджені за кольоростійкістю, краєвим приляганням, реакції крайового 

пародонта та міцністю конструкції матеріал Protemp 4 Garant виявив найбілші 

переваги серед інших матеріалів. 

Так, якщо з 26 коронок з Protemp 4 Garant через три тижні змінило колір 3 

коронки (11.5%), з 20 коронок з матеріалу Structur 2 SC за тойже період змінили 

колір також 3 коронки (15.0%) то з матеріалу Акродент з 20 коронок зміна 

кольору виявлена у 6 коронках (30.0%). У всіх спостереженнях зміна кольору 

коронок відбулася тільки на один тон. 
Після третього тижня перебування тимчасової конструкцій в порожнині 

рота виявлено, що з 26 коронок з Protemp 4 Garant крайове прилягання було 

порушено у 3 коронках (В+С) – 11.5%. З 20 коронок з Structur 2 SC порушення 
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виявлені в п’яти (В+С), що склало 25.0% і з 20 коронок з Акродент у шести 

коронках (В+С), що склало 30%. 
Реакція крайового пародонта на край тимчасової коронки виявлена на 

другий тиждень спостереження у всіх варіантах конструкційних матеріалів, проте, 

якщо у Protemp 4 Garant ця реакція спостерігалася в 3.8% випадків то у двох 

інших матеріалах вона склала по 10.0% відповідно. 

Суттєвий приріст реакції крайового пародонта на край коронки 

спостерігався на третій тиждень, коли при Protemp 4 Garant він збільшився на 

15.2% і в сумі за весь перод спостереження досяг 19.2%, при Structur 2 SC приріс 

на 30.0% і в сумі склав 40.0% а при Акродент приріс на 25.0% і в сумі склав 

45.0%. Слід зазначити, що при застосуванні пластмаси Акродент перші ознаки 

реакції пародонта з’явились на прикінці першого тижня і склали 10.0%. 
  За отриманими результатами клінічного дослідження виявлено, що перші 

ушкодження тимчасових конструкцій проявляються вже по завершенні першого 

тижня їх експлуатації в порожнині рота. Так, ушкодження конструкцій із Structur 

2 SC після першого тижня виявлені в 5.0%, а з Акродент в 10.0% спостережень. 
На другий тиждень спостережень виявлено ушкодження однієї коронки з 

Protemp 4 Garant (3.8%), а кількість ушкоджень для Structur 2 SC і Акродент 

зростає на 10.0% по кожному з матеріалів. 
По завершенню третього тижня за всіма трьома матеріалами кількість 

ушкоджень продовжує збільшуватися і в кінцевому результаті у Protemp 4 Garant 

дорівнювала 11.5%, за Structur 2 SC - 20.0%, за Акродент 35.0%. Таким чином 
виявлено, що основні порушення показників, що вивчалися, припадають саме на 

третій тиждень експлуатації незнімних конструкцій в порожнині рота. 

У процесі проведеного дослідження розпрацьовані та клінічно апробовані 

оригінальні методи та технології тимчасового незнімного протезування, які 

полягають у наступному. За клінічними спостереженнями виявлено, що особливо 

гострою є проблема співвідношення краю штучної коронки з краєвим 

пародонтом, що особливо важливо для штучних тимчасових коронок 

виготовлених із різних похідних полімерів. 

Вирішальним у досягнені високої чіткості є отримання відбитку  протезного 

ложа, який би міг з високою точністю відобразити співвідношення м’яких і 

твердих тканин у пришийковій ділянці відпрепарованого зуба. 

Запропонований нами (у співавторстві) спосіб здійснюється наступним 

чином. 

Зуби препаруються під суцільнолиті комбіновані коронки або безметалеві 

коронки і отримують альгінатний відбиток, який передають у зубо-технічну 

лабораторію де відливають розбірну гіпсову модель. За моделю відштамповують 

ковпачки з терпомпластичного матеріалу. Усередині та ззовні відштамповані 

ковпачки піддають піскоструменевій обробці та формують в них отвори кулястим 

бором №3 для їх механічного з’єднання з базовим та корегуючим відбитковим 

матеріалом. 

Після остаточної обробки ковпачки припасовують на гіпсовій моделі і 

передають у клініку.  
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На відпрепаровані зуби припасовують та фіксують термопластичні 

ковпачки. Із зубного ряду отримують відбиток базисними силіконовим 

матеріалом (ковпачки переносяться у відбиток). Лікар формує вивідні канали у 

відбитку, вноситься коригуючий відбитковий матеріал у ковпачки та отримується 

відбиток. Отриманий відбиток передають в лабораторію для виготовлення 

необхідних ортопедичних конструкцій за відлитою моделлю. 

Запропонований спосіб покращує якість та ефективність ортопедичного 

лікування хворих з дефектами окремих зубів та зубних рядів. (патент на корисну 

модель №84259, інформаційний лист МОЗ України №262-2017). 

При ортопедичному лікуванні генералізованої форми патологічної стертості 

зубів, яке, в основному, потребує тотального протезування, необхідне попередне 

поступове відновлення висоти прикусу та центрального співвідношення щелеп 

методами оклюзійної терапії за допомогою оклюзійних кап. 

Важливим при цьому є точний перенос досягнутого результату після 

оклюзіотерапії та програмування індивідуального артикулятора зі збереженням 

відновленої висоти прикусу після препарування вітальних патологічно стертих 

зубів. 

Завданням стало опрацювання способу незнімного тимчасового 

протезування при множинному препаруванні патологічно стертих вітальних зубів, 

який би дозволив : запобігти можливій больовій реакції, коли опорні зуби 

відпрепаровані наживо; стабілізувати оклюзію; зберегти відновлене для пацієнта 

центральне співвідношення щелеп при максимально заниженому прикусі та 

генералізованій стертості зубів.  

Запропонований спосіб здійснюють наступним чином - перед 

препаруванням зубів у пацієнта з щелепи, яка є протилежною до лікувальної капи, 

отримують відбиток альгінатним відбитковим матеріалом і передають в 

зуботехнічну лабораторію, де виготовляють гіпсову модель, на якій здійснюється 

моделювання зубів в індивідуально налаштованному артикуляторі. 

За отриманою моделлю штампують капу з термопластичного матеріалу, яку 

передають в клініку. У клініці капа заповнюється пластмасою холодної 

полімеризації, після чого її одягають на зубний ряд.  

Після полімеризації пластмаси тимчасову ортопедичну конструкцію 

фрезують за рельєфом шийок відпрепарованих зубів і розділяють на окремі 

фрагменти, які фіксують відповідно у бічних жувальних та у фронтальній 

ділянках зубного ряду. 

Товщина штампованої капи повинна бути мінімальною і не змінювати 

співвідношення щелеп. За необхідності штамповану капу припасовують і 

коригують в артикуляторі. 

Після препарування , наприклад, фронтальної частини вітальних зубів під 

провідниковою анестезією з дотриманням ощадних заходів (охолодження, 

покриття відпрепарованих зубів десинсетайзером) фрагмент фронтальної частини 

капи повторно заповнюють пластмасою і накладається на відпрепаровані зуби. 

Під час цієї процедури бічні фраменти капи підтримують досягнуту лікувальну 

позицію нижньої щелепи. (Патент на корисну модель №84260, інформаційний 

лист МОЗ України №260-2017) 
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Застосування розпрацьованих методів підтвердило їх високу клінічну 

ефективність і рекомендуються для застосування у практичній медицині. 

   
ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено нове вирішення науково-практичного 

завдання, яке полягає у підвищенні ефективності тимчасового протезування 

дефектів зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів шляхом 

порівняльної оцінки фізико-механічних властивостей матеріалів з яких вони 

виготовляються і клінічної стабільності в процесі їх експлуатації в порожнині 

рота. 

1. Встановлено, що матеріал Protemp 4 Garant відрізняється від інших 

найвищою гомогенністю. Для матеріалу Tempron характерна дрібнодисперсна 

структура з незначною кількістю порожнин, а у матеріалі Acrodent – пористість 

значно більша і наявне її локальне зосередження. Для Structur 2 SC пори більших 

розмірів чергуються з кластерними ділянками мікрочастинок наповнювача. 

Здійснений аналіз пояснює те, що під час руйнування матеріалу Acrodent 

генерується найбільша кількість сигналів АЕ внаслідок його значної пористості, а 

Protemp 4 Garant завдяки своїй гомогенності є найменш АЕ-активний. Оскільки в 

матеріалі Structur 2 SC пори найбільших розмірів і спричинюють найбільшу 

крихкість, то й амплітуди сигналів АЕ та значення критеріального показника κ 

найвищі. Особливістю полімеру Ceramill PMAA є найнижча міцність, але значне 

зростання АЕ-активності відбувається за навантажень більших, ніж у інших 

матеріалів. У дослідженні зразків на стиск виявлено, що вони мають суттєву 

пружну деформацію стиску, яка у рази перевищує їх межу пружності на розтяг. 
2. Під час навантаження зразків з Protemp 4 Garant критеріальний показник 

для кожного наступного зареєстрованого сигналу АЕ зростає від значень, що 

відповідають в’язко-крихкому руйнуванню, до щораз більших значень, 

характерних для крихкого руйнування. Для сигналів АЕ, зареєстрованих під час 

руйнування Acrodent, отримана наступна послідовність типів руйнування: в’язко-

крихке – крихке; для Structur 2 SC: в’язко-крихке – крихке – в’язке, а для 

Tempron: крихке – в’язко-крихке – крихке. Поява сигналів АЕ, яка означає 

початок дефектоутворення в матеріалі, відбувається за різних значень 

навантаження зразка для кожного зі стоматологічних полімерів. 
За здатністю чинити опір тріщиноутворенню (за першою появою сигналів АЕ) 

провізорні матеріали можна ранжувати у такому порядку (від найміцнішого до 

найслабшого): ProtempTM 4, Acrodent, Structur 2SC, Tempron 1-1PKG, Ceramill 

PMMA, а за макропоказником в’язкості руйнування КІС – ProtempTM 4, Tempron 1-

1PKG, Structur 2SC, Acrodent, Ceramill PMMA. 
3. Серед матеріалів, які використані в експериментах, найменший ступінь 

водопоглинання протягом всіх трьох періодів (24 год., 50 год., 100 год.) витримки 

у фізіологічному розчині мали зразки Structur та Protemp (від 0,2010±0,0032 до 

0,3446±0,0038 % та від 0,2996±0,0032 до 0,4889±0,0038 %, відповідно). 

Проміжний ступінь водопоглинання властивий зразкам Tempron та Ceramill (від 
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0,5517±0,0511 до 0,9086±0,0298 % та від 0,6089±0,0042 % до 0,9227±0,0039 %, 

відповідно), а зразки Acrodent проявили найвищий ступінь сорбції води (від 

0,7318±0,412 до 1,1136±0,0225 %). Найкращі міцнісні характеристики 

продемонстрували полімери Ceramill та Structur. Водночас в матеріалі Ceramill 

деформаційні характеристики майже не змінюються, а міцнісні суттєво спадають 

зі зростанням часу витримки у фізіологічному розчині. Полімер Protemp виявився 

найчутливішим до водопоглинання, а Structur – найменше чутливий до впливу 

водного середовища. 

4. За електронографічним дослідженням поверхні полімерних зразків залежно 

від метода їх отримання і обробки встановлено, що контакт полімера з А-

силіконом або С-силіконом відбиткового матеріалу не впливає на стан поверхні 

взірця. Найбільш гладкою поверхнею виявилася у зразка матеріалу Protemp 4 

Grant. Механічна обробка полірувальними дисками залишає мікроподряпини на 

поверхні зразка, а застосування покривного лаку Luxatemp Glaze забезпечує його 

гладку поверхню. 
5. За результатами проведених випробувань здійснено ранжування 

стоматологічних полімерів для тимчасового незнімного протезування за 

окремими та комплексним показниками, що сприятиме підвищенню ефективності 

їх використання у стоматологічній практиці. За комплексним показником 

полімери розташувались у такому порядку (від найкращого): ProtempTM 4 Garant 

(3M ESPE), Struсtur 2SC (VOCO), Ceramill PMMA (AmannGirrbach), Acrodent (АО 

СТОМА), Tempron 1-1PKG (GC). 
6. З матеріалів для тимчасового незнімного протезування що були клінічно 

досліджені за кольоростійкістю, краєвим приляганням, реакції крайового 

пародонта та міцністю конструкції матеріал Protemp 4 Garant виявив найбільші 

переваги серед інших матеріалів. 
7. Встановлено, що основні порушення показників, що вивчалися, припадають 

саме на третій тиждень експлуатації незнімних конструкцій в порожнині рота, 

тому вважаємо, що якщо клінічна ситуація дозволяє, прагнути завершити 

постійне протезування за перші два тижні або переходити до тимчасових 

конструкцій виготовлених лабораторно, в тому числі із застосуванням CAD/CAM 

систем. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кирманов О.С. Порівняльна оцінка сучасних матеріалів для 

тимчасових незнімних конструкцій зубних протезів та їх значення в 

протезуванні. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 – 

стоматологія. - Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького МОЗ України, Львів, 2018.  

У дослідженні найважливіших з практичної точки зору властивостей 

полімерних матеріалів, які поширені в стоматологічній практиці, використані 

методики визначення початку зародження та розвитку руйнування, кількісного 

оцінювання характеристик міцності та пластичності, в'язкості руйнування під 

дією навантаження (квазістатичного розтягу та стиску) за параметрами сигналів 

акустичної емісії, а також інших фізичних та технологічних властивостей, в тому 

числі після дії на полімерні матеріали вологого середовища.  

За результатами проведених випробувань здійснено ранжування 

стоматологічних полімерів за окремими та комплексними показниками, що 

сприятиме підвищенню ефективності їх використання у стоматологічній практиці. 

Результати електронно-растрових досліджень стану полімерних матеріалів 

залежно від виду обробки засвідчило, що органічне покриття призводить до 

майже гладкої поверхні. 
За результатами клінічної оцінки тимчасового незнімного протезування 

протезування за критеріями кольоростійкість, краєве прилягання, реакція 

крайового пародонта та міцність конструкції здійснено їх ранжування за цими 

критеріями. 
Виявлено, що зростання порушень клінічних показників, що вивчалися, 

припадають на третій тиждень експлуатації незнімних конструкцій в порожнині 

рота, тому, якщо клінічна ситуація дозволяє, прагнути завершити постійне 
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протезування за перші два тижні або переходити до тимчасових конструкцій 

виготовлених лабораторно, в тому числі із застосуванням CAD/CAM систем.  

 

Ключові слова : тимчасові незнімні протези, фізико-механічні властивості, 

застосування методу акустичної емісії в стоматологічному матеріалознавстві. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кырманов А.С. Сравнительная оценка материалов для временных 

несьемных конструкций зубных протезовы их значеник в протезировании. – 
На правах рукописи. Дисертация на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук (доктора философии) по специальности 14.01.22 – 

стоматология. - Львовский национальный медицинский университет имени 

Данила Галицкого МЗО Украины, Львов, 2018. 

В диссертационной работе представлено новое решение научно-

практической задачи, которая заключается в повышении эффективности 

временного протезирования дефектов зубных рядов несъемными конструкциями 

зубных протезов путем сравнительной оценки физико-механических свойств 

материалов из которых они изготавливаются и клинической стабильности в 

процессе их эксплуатации в полости рта. 

 Установлено, что материал Protemp 4 Garant отличается от других высокой  

гомогенностью. Для материала Tempron характерна мелкодисперсная структура с 

незначительным количеством полостей, а в материале Acrodent - пористость 

значительно больше и имеется ее локальное сосредоточение. Для Structur 2 SC 

поры больших размеров чередуются с кластерными участками микрочастиц 

наполнителя. Проведенный анализ объясняет, что при разрушении материала 

Acrodent генерируется большое количество сигналов АЭ вследствие его 

значительной пористости, а Protemp 4 Garant благодаря своей гомогенности 

наименее АЕ-активный. Поскольку в материале Structur 2 SC поры наибольших 

размеров и вызывают наибольшую хрупкость, то и амплитуды сигналов АЭ и 

значение критериального показателя κ высокие. Особенностью полимера Ceramill 

PMAA является низкая прочность, но значительный рост АЕ-активности 

происходит при нагрузках больших, чем в других материалах. В исследовании 

образцов на сжатие обнаружено, что они имеют существенно упругую 

деформацию сжатия, которая в разы превышает их предел упругости на 

растяжение. 

 Определена степень водопоглощения и ее влияние на устойчивость 

материалов к силовому воздействию на них. 

 Обнаружено, что найменшая степень водопоглащения на протяжении всех 

трех периодов (24 часв., 50 часов., 100 часов.) выдержки в физиологическом 

растворе имели образцы Structur и Protemp. Средняя степень водопоглащения 

свойственна образцам Tempron и Ceramill а образцы Acrodent проявили 

найвысшую степень сорбции воды.     
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По результатам проведенных испытаний осуществлено ранжирование 

стоматологических полимеров для временного несъемного протезирования по 

отдельным и комплексным показателям, что будет способствовать повышению 

эффективности их использования в стоматологической практике. 

По результатам электронно-растровых исследований состояния полимерных 

материалов в зависимости от вида обработки показало, что органическое 

покрытие приводит к почти гладкой поверхности. 

Установлено, что основные нарушения клинических показателей 

приходятся именно на третью неделю эксплуатации несъемных конструкций в 

полости рта, поэтому считаем, что если клиническая ситуация позволяет, 

стремиться завершить постоянное протезирование в первые две недели или 

переходить к временным конструкциям изготовленных лабораторно, в том числе 

с применением CAD / CAM систем. 

 

Ключевые слова: временные несъемные протезы, физико-механические 

свойства, применение метода акустической эмиссии в стоматологическом 

материаловедении. 

ABSTRACT 

 

Kyrmanov O.S. Comparative assessment of modern materials for temporary 

non-removable structures of dentures and their significance in prosthetics. - On the 

rights of the manuscript. Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences 

(doctor of philosophy) in specialty 14.01.22 - dentistry. - Lviv National Medical 

University named after Danylo Halytsky, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

 In the study of the most important from the practical point of view the properties 

of polymeric materials that are common in dental practice, methods of determining the 

beginning of origin and development of destruction, quantitative evaluation of the 

strength and plasticity characteristics, the load-bearing fracture toughness under the 

action of the load (quasi-static tension and compression) by the parameters of the 

acoustic emissions, as well as other physical and technological properties, including 

after action on polymeric materials of a wet environment. 

 According to the results of the tests, the ranking of dental polymers according to 

individual and complex indicators has been carried out, which will increase the 

efficiency of their use in dental practice. 

 The results of electron-raster studies of the state of polymer materials, depending 

on the type of processing, showed that the organic coating results in an almost smooth 

surface. 

 According to the results of the clinical evaluation of the temporary non-

replacement of the prosthetic prosthesis according to the criteria of color resistance, 

edge adherence, the reaction of the edge periodontal and the strength of the design, they 

were ranked according to these criteria. 

 It was found that the growth of violations of the clinical parameters studied was 

the third week of operation of non-removable structures in the oral cavity, therefore, if 

the clinical situation allows, to end the permanent prosthetics in the first two weeks or 
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go to the temporary structures made by the laboratory, including with the use of CAD / 

CAM systems. 

 

Keywords: temporary non-removable prostheses, physical-mechanical properties, 

application of acoustic emission method in dental material science. 

 

 

Перелік умовних скорочень 

АЕ — акустична емісія 

ПФ — перетворення Фурьє 

НВП — неперервне вейлвет-перетворення 

ДВП — дискретне вейлвет-перетворення 


