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Τα οδοντιατρικά κεραμικά που χρθςιμοποιοφνται ςτισ οδοντιατρικζσ αποκαταςτάςεισ 

πρζπει να πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ. Υπάρχει αυξανόμενθ ανάγκθ για τθν 

πραγματοποίθςθ περαιτζρω ζρευνασ ςτο πεδίο των οδοντιατρικών υλικών προκειμζνου να 

αναπτυχκοφν υλικά με ελεγχόμενεσ ιδιότθτεσ και βιοενεργι ςυμπεριφορά1. Η μζκοδοσ τθσ 

κολλοειδοφσ γζλθσ (sol-gel) επιτρζπει τθ μετάβαςθ ενόσ ςυςτιματοσ από τθ φάςθ 

διαλφματοσ ςε ςτερεό ανόργανο υλικό, επιτρζποντασ τθν παραςκευι νζων υάλων και 

κεραμικών υλικών με ελεγχόμενεσ ιδιότθτεσ και μικροδομι. Η μζκοδοσ αυτι ζχει 

εφαρμοςτεί ςτθν ανάπτυξθ βιοενεργών πυριτικών υάλων ςε ςθμαντικά χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ ςυγκριτικά με αυτζσ που απαιτοφνται για τθν παραςκευι βιοενεργών υάλων 

με τθ μζκοδο τιξεοσ. Η δυνατότθτα ςφνκεςθσ υάλων ςε χαμθλι κερμοκραςία είναι 

ςθμαντικι, κακώσ επιτρζπει τθ ςφνκεςθ υαλοκεραμικών με ιδιαίτερεσ ςυνκζςεισ οι οποίεσ 

δεν είναι δυνατόν να λθφκοφν με τθ μζκοδο τιξεοσ.  

Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ εφαρμόηεται θ τεχνικι sol-gel για τθ παραςκευι ενόσ νζου 

υαλοκεραμικοφ με ςφςτθμα SiO260%-P2O53%-Al2O314%-CaO6%-Na2O7%-K2O10% (wt %), 

κακώσ και ενόσ ςφνκετου υλικοφ με ενδεχόμενθ χριςθ ςε οδοντιατρικζσ εφαρμογζσ. Το 

υαλοκεραμικό παραςκευάςτθκε με τθ sol-gel τεχνικι χρθςιμοποιώντασ ωσ πρόδρομα 

αντιδραςτιρια απεςταγμζνο νερό, νιτρικό οξφ, tetraethoxysilane (TEOS), triethylphosphate 

(TEP), ζνυδρο νιτρικό αργίλιο (Al(NO3)3•9H2O), νιτρικό κάλιο (KNO3), νιτρικό νάτριο (NaNO3) 

και ζνυδρο νιτρικό αςβζςτιο (Ca(NO3)2•4H2O). Το ςφνκετο υλικό παραςκευάςτθκε με 

ανάμιξθ και ανάδευςθ των πρόδρομων διαλφμάτων του ςυγκεκριμζνου νζου 

υαλοκεραμικοφ που αναφζρκθκε παραπάνω με τθν ευρζωσ μελετθμζνθ sol-gel βιοενεργι 

φαλο 58S2 ςε υγρι φάςθ, πριν από τισ διεργαςίεσ γιρανςθσ και ξιρανςθσ τθσ γζλθσ. Αυτι θ 

ανάμιξθ αναμζνεται να οδθγιςει ςε ζνα τελικό ςφνκετο υλικό με ςφνκεςθ: 30% κβ. νζου 

υαλοκεραμικοφ και 70% κβ. Βιοενεργισ υάλου 58S.   Οι δομικζσ και κερμικζσ ιδιότθτεσ 

κακώσ και θ βιοενεργι ςυμπεριφορά των νζων υλικών προςδιορίηονται. Η βιοενεργι 

ςυμπεριφορά του ςφνκετου υλικοφ, κακώσ και θ δυνατότθτά του να εφαρμοςτεί ωσ 

επίςτρωςθ ςε κεραμικό υπόςτρωμα οδοντιατρικοφ υλικοφ παρουςιάηονται. Η 

μικροςκλθρότθτα τθσ επίςτρωςθσ, θ κάκετθ διατομι και θ επιφάνεια κραφςθσ των 

δοκιμίων παρουςιάηουν τθν ικανοποιθτικι ςφνδεςθ τθσ επίςτρωςθσ και τον ιςχυρό δεςμό 

ςτθ διεπιφάνεια, παρά το γεγονόσ ότι ο ςυντελεςτισ κερμικισ διαςτολισ (TEC) και θ 

κερμοκραςία πυροςςυςωμάτωςθσ (Τs) τθσ επίςτρωςθσ και του υποςτρώματοσ διαφζρουν 

ςθμαντικά. Επιπλζον τα χαρακτθριςτικά των νζων υλικών ςυγκρίνονται με τα αντίςτοιχα 

χαρακτθριςτικά ενόσ εμπορικοφ οδοντιατρικοφ υλικοφ.  
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