
Open Access Library 

Volume 3 (9) 2012 

 

130 G. Chladek 

6. Wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonych badaM udowodniono przyjCt> tezC pracy i wykazano, 

ce materiaŽy nanokompozytowe przeznaczone na dŽugoczasowe miCkkie podWcielenia protez 

stomatologicznych ulepszane nanocz>stkami srebra, wykazuj> korzystne cechy biofunkcjonalne 

zwi>zane z ich aplikacj>, zwŽaszcza zwiCkszon> odpornoW5 mikrobiologiczn>. Cel, którym byŽy 

badania silikonowych materiaŽów na dŽugoczasowe miCkkie podWcielenia protez stomato-

logicznych w kierunku otrzymania nanokompozytu charakteryzuj>cego siC zwiCkszon> 

odpornoWci> przeciwdrobnoustrojow> oraz poc>danymi wŽasnoWciami mechanicznymi i ucytko-

wymi, zostaŽ osi>gniCty.  

Przeprowadzone badania pozwoliŽy na sformuŽowanie nastCpuj>cych wniosków ogólnych: 

1. Wprowadzenie do dwuskŽadnikowych, silikonowych materiaŽów do wykonywania 

dŽugoczasowych podWcieleM protez stomatologicznych nanocz>stek srebra metod> 

rozpuszczalnikow> umocliwia uzyskanie nanokompozytów charakteryzuj>cych siC 

podwycszon> odpornoWci> przeciwdrobnoustrojow>. Jednak mocliwoWci zwiCkszania 

skutecznoWci bakteriobójczej i grzybobójczej nanokompozytów s> ograniczone przez efekty 

zwi>zane ze wzrostem udziaŽu masowego nanosrebra. 

2. Wzrost udziaŽu masowego nanosrebra w poŽ>czeniu z towarzysz>c> zwiCkszaniu udziaŽu 

masowego tendencj> do wzrostu liczby i rozmiarów agregacji nanocz>stek srebra 

w otrzymanych nanokompozytach, stanowi> przyczynC wydŽucenia siC czasu sieciowania 

nanokompozytów i obnicenia stopnia konwersji, poniewac zarówno cz>stki jak i tworz>ce 

siC agregacje tworz> przeszkody fizyczne, izoluj>ce od siebie reaktywne grupy polimeru 

oraz cz>stki katalizatora.  

3. Obnicenie siC stopnia konwersji otrzymanych nanokompozytów wraz ze wzrostem udziaŽu 

masowego nanocz>stek srebra, a tym samym liczby i rozmiarów agregacji, jest przyczyn> 

stopniowej zmiany wszystkich analizowanych wŽasnoWci mechanicznych i ucytkowych. 

Zmiany te zwi>zane s> ze zwiCkszaniem siC lepkoWci gorzej usieciowanych 

nanokompozytów. Przy niskich, wyznaczonych eksperymentalnie udziaŽach nanosrebra, 

zmiany nalecy uzna5 za korzystne ze wzglCdu na zwiCkszenie pracy dyssypowanej przez 

próbki, przy jednoczesnym zachowaniu innych, poc>danych wŽasnoWci ulepszanego 

tworzywa. Wprowadzenie metod> rozpuszczalnikow> zbyt ducych udziaŽów nanosrebra, 

w analizowanym przypadku przekraczaj>cych 80 ppm, powoduje degradacjC pierwotnych 

wŽasnoWci osnowy. 
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Zamieszczone dane eksperymentalne stanowi> istotne uzupeŽnienie wiedzy z zakresu 

materiaŽów do wykonywania dŽugoczasowych miCkkich podWcieleM protez stomatologicznych, 

a w szczególnoWci mocliwoWci otrzymania nanokompozytów podWcielaj>cych o zwiCkszonej 

odpornoWci przeciwdrobnoustrojowej. Wskazana byŽaby kontynuacja badaM w kierunku rozwoju 

poznawczego i utylitarnego takich materiaŽów, obejmuj>ca pilotacowe badania kliniczne. 

Otrzymane w ramach niniejszej pracy rezultaty wskazuj> na duce prawdopodobieMstwo 

powodzenia takich badaM. Wykonane badania stanowi> jednak znacz>cy autorski wkŽad w rozwój 

dyscypliny naukowej Incynieria MateriaŽowa w zakresie specjalnoWci Incynieria Stomato-

logiczna, w szczególnoWci odnosz>cy siC do materiaŽów i technologii dŽugoczasowych 

miCkkich podWcieleM protez stomatologicznych. 
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