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n Rezistența mecanică și re-
zistența la abrazie a materiale-
lor micro/nanohibride
Materialele hibride (TPH3, EsthetX 
HD, Premise, Herculite Ultra, Gran-
dio) conțin particule de  dimensiuni 
diferite (Fig. 1), ceea ce permite un 
procent de umplere crescut, având 
rezistența mecanică și rezistența la 

abrazie excelente dar un lustru care 
se pierde în timp.

Diferența dintre compozitele 
microhibrid și nanohibrid nu este 
clar definită. Majoritatea se obțin 
prin producerea unei sticle care apoi 
este sfărâmată în particule de dimen-
siuni variate – cea mai mare putând 
fi de peste un micron. Când compo-

zitele hibride sunt supuse abraziunii, 
rășina dintre particule se erodează, 
făcând ca particulele mai mari din fi-
ller să proemine la suprafață. Aces-
tea se desprind în întregime, lăsând 
în urmă concavități. Convexitățile și 
concavitățile creează o suprafață ne-
regulată, având unghiuri diferite de 
reflexie a luminii și luciu deficitar.

În mod frecvent, producătorii 
adaugă particule de dimensiuni 
nano (dimensiuni sub 100 nanome-
tri) în materialele compozite comer-
cializate ca microhibride și nanohi-
bride. Aceste particule mai mici 
completează golurile dintre particu-
lele mai mari din umplutură Există o 
limită a numărului de nanoparticule 
care pot fi adăugate, astfel încât să 
nu influențeze negativ manevrabili-
tatea pastei.

În ambele tipuri de compozit hi-
brid, particulele mai mari obținute 
prin sfărâmare limitează în ultimă 
instanță proprietățile estetice gene-
rale ale compozitului.

Nanocompozitele: rezistență 
mecanică, rezistență la abra-
zie și aspect estetic excelent

Nanocompozitele (Filtek™  
Ultimate) conțin 100% nanoumplu-
tură. Prin silanizare, o parte a nano-
particulelor fuzionează în structuri 
secundare denumite nanoclustere. 
(Fig. 2)

Nanoclusterele au dimensiuni 
similare cu microparticulele din 
compozitele hibride, prin urmare fa-
vorizează un grad crescut de um-
plere, oferind rezistență mecanică și 
rezistență la abrazie optime (Fig. 3), 
ceea ce face materialul excelent 
pentru restaurări posterioare. Dife-
rența semnificativă dintre Filtek  
Ultimate și micro/nanohibride con-
stă în existența acestor nanoclustere, 
rata de uzură a nanoclusterelor fiind 
similară cu cea a matricii rășinice în-
conjurătoare, conferind astfel resta-
urărilor o durată inegalabilă a luciu-
lui, pentru un efect estetic excelent 
(Fig. 4). 7

CU CE DIFERĂ TEHNOLOGIA NANOUMPLUTURII 100%, IMPACTUL FAVORABIL ASUPRA 
MENŢINERII  LUCIULUI ȘI CREȘTEREA REZISTENȚEI LA ABRAZIE

5 Fig. 1 şi 2: Fotografiile SEM sunt reproduse 
prin amabilitatea Dr. J. Perdigao, University 
of Minnesota.
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