
Tömőanyagok ( I. 

Amalgámok és 

II. Kompozitok)



Fogászati amalgámok

Előnyös tulajdonságok:

 Könnyű kezelhetőség

 Viszonylag alacsony ár

 Hosszú élettartam 

Alkalmazási területek a fogászatban:

 Az örlő fogak rágó és approximális szuvasságainak 

ellátására

 Fogfelépítés, csonkelőkészítés

 Esetenként nyaki szuvasságok (örlőfogak) ellátására



Osztályozás

 Tradicionális amalgám por részecske forma 

alapján: lathe cut („esztergált reszelék”), 

szférikus és (admixed) keverék típusok

 Magas Cu tartalmú

 Gallium ötvözetek (A Hg helyettesítésére) 



Reszelék típusú ötvözet
 Esztergálással előre előállított öntvényből készítenek 

reszeléket, amelyet további őrléssel finomítják a végleges 
méreteloszlásig  (J. V. Black 1895.)

 Az öntvény összetétele : (Ag:66-73%, Sn:25-29%, 
Cu:6%, Zn:2%, Hg:3% )

 Átlagos részecske mérete > 30µm

 Az öntvény szerkezete : γ gamma Ag3Sn, és ε epszilon 
Cu3Sn fázis keveréke.

 Az amalgám piac kis hányadát képezik ezek a termékek.



Szférikus amalgámok 

 Atomizációs eljárással állítják elő . (Inert gáz 

(Ar), vagy folyadék (víz) atmoszférába az öntvény 

olvadékát besprayzik, amely apró cseppekben hűl 

le. 

 A maximális részecske méret eloszlás: 40-50 µm

 Ez a technológia:

1. csökkentette a szükséges Hg és ötvözet arányát

2. és lényesen kisebb érő szükséges a tömőanyag 

kondenzálásához. 



 A hatvanas évek végén jelentek meg a piacon olyan 
keverék típusok, amelyek 2/3 reszelék és 1/3 szférikus úton 
előállított részecskék keverékét tartalmazták.  

 A Cu tartalom elérheti a 30% is.

 Az ilyen ötvözetekből előállított tömőanyag klinikai 
tulajdonságai (széli integritása) jobbnak bizonyulnak.

 A magas Cu tartalmú ötvözetek között is találunk reszelék 
ill. szférikus (egykomponensű) típusokat is.

 Adalékokat tartalmazó típusok;  a jobb kezelhetőség 
érdekében.  

Magas Cu tartalmú és keverék és 

egykomponensű amalgám ötvözetek



Adalék anyagok hatása 

az amalgámokban 

 Palládium (Pa) : környezetvédelmi ok és a 
Ga bázisú amalgámok korróziós 
tulajdonságainak javítására.

 Szelén (Se) a biokompatibilitásért

 Indium (In) (10% tömegszázalékban 
alkalmazva) Csökkenti a szabad Hg
kiáramlását a rágás során a tömőanyagból 



 Ga + Indium (In) +Ón (Sn) Ez a 

keverék drasztikusan képes a Gallium 

olvadáspontját csökkenteni 

(szobahőmérséklet alá). Ennek segítségével 

sikerült a Hg-t helyettesíteni.

 Az ötvözet összetétele: Ag 50%, Sn 25.7%, 

Cu 15%, Pa 9%, nyomelemek 0.3%

 „Folyadék” : Gallium 65%, Indium 18.95%, 

Ón 16%, nyomelemek 0.5%   

Gallium ötvözetek



Amalagmálódási reakció és mikroszerkezet

 Ag3Sn + Hg Ag2Hg3 + Sn2Hg + Ag3Sn 

γ γ1 γ2 γ

γ2

γ1

γ



Az ötvözet szerkezeti alkotóelemeinek 

hatása tradícionális amalgámoknál

γ2 fázik az amalgámok gyenge pontja.  

 felelős a korrózióért.

 A Cu (ε Cu6Sn5 fázisban) jelenléte javítja a 

fizikai tulajdonságokat (pl.statikus terhelésre 

bekövetkező deformációt).

 A  Zn megnöveli a feldolgozási időt és 

fokozza a plaszticitást. 



Magas Cu tartalmú amalgámok

(γ2 fázis mentes )

 γ2 fázis kis mennyiségben van jelen, vagy hiányzik. 

Mivel az ón inkább a Cu-el reagál, mint a Hg-al. 

Megakadályozva, csökkentve a γ2 fázis képződését .

 6Cu + 5 Sn Cu6Sn5

 Ez a fázis Ezüst-réz eutektinum felszínén  képződik kéreg 

szerűen lásda elektronmikroszkópos képen „C” jelzés.

 2Cu3Sn+ 3Sn       Cu6Sn5  egykomponensű ötvözeteknél a

Cu forrása az ε fázis.





Fizikai tulajdonságok

 ANSI/ADA fogászati amalgámokkal szemben 
támasztott minimum követelmények:

1. 1 órával a tömés elkészítését követően 
min.80MPa nyomási szilárdság elérése ( ez az 
érték minimálisan elegendő a rágónyomás terhét 
elviselni).

2. A „Kúszás”-i térfogat változás nem lehet több 3%-
nál (Ez az érték a széli részek integritását, 
épségét biztosítja).

3. Az általános térfogatváltozás nem haladhatja meg 
a ± 20 µm-es értéket (ez biztosít jó széli záródást)

 Egyéb fontos paraméterek: Knoop keménység, 
hajlítási szilárdság



Fizikai tulajdonságok és 

gyakorlati vonatkozásuk



 A Hg tartalom 1%-os növelésével 1%-ban romlik a 

nyomási szilárdság értéke.

 Az amalgám törékeny anyag (a nyomási szilárdság 

sokkal magasabb értéket mutat, mint a hajlítási 

szilárdság). Az anyag törése a széli részeken  és  

az alátámasztás/megtámasztás nélküli területeken 

a legkifejezettebb. Itt a legmagasabb a Hg tartalom 

(kondenzációs technika miatt).

A Hg hatása a fizikai 

tulajdonságokra



Fizikai tulajdonságok (kúszási és 

folyási jelenség)

 Deformáció, amely a rágónyomás 

következményeként alakul ki. Oka  

szájhőmérsékleten bekövetkező (az 

amalgám olvadáspontjához nagyon közeli 

érték) diffúzió.

 Az amalgám kopásállósága nagyon közeli a 

zománc kopásállóságához (jobb, mint a 

kompozitoké).



Korrózió

 Korrózió : 
8Sn7Hg + 21 O2+ 42 H2O+ 28 Cl 14 Sn4(OH)6Cl2 + 8Hg

1. A felszabaduló Hg tovább rontja a fizikai 

tulajdonságokat (pl. nyomási szilárdság).

2. A termelődő Hg reagál további γ fázissal, az 

újabb amalgamálódási reakció következtében 

Merkuroszkópos expanziót okoz.



II. Fogászati Kompozitok



Térszerkezet



Töltőanyag 

 Kémiai szerkezet: kvarc és szilikát üveg

( bárium-, lítium-,boro-, cink-, stroncium-

szilikát) 

 Sugárelnyelő képesség érdekében: bárium, 

stroncium és ytterbium

 Morfológia: szférikus, irreguláris, üvegszálas 

formák



 Hagyományos kompozitoknál (hibrid 
kompozitok): kvarcot, kerámiát őrölnek meg.    
(Ø 0.2-5 µm)

 Láng pirolízis (Ø 5-100 nm)
(mikrotöltésű kompozitok)

 Nano kompozitoknál szintetikus kémiai 
folyamatokat alkalmaznak.

Töltöanyag / előállítása



Kapcsoló szilán vegyület(ek) 

 A töltőanyag és a mátrix kapcsolatát a gyártók 

szilanizálással növelik. A töltőanyag felszínét 

szilán vegyületekkel kezelik, mielőtt a mátrixhoz 

kevernék.  



Töltőanyag-szilán-mátrix kapcsolódása



Mátrix összetétel / polimerizáció 
 A kalsszikus

kompozitok

dimetakrilát bázisú 

mátrixal rendelkeznek.

 A telítettlen kettős 

kötések segítségével, 

szabadgyökös 

addíciós 

polimerizációval 3 

dimenziós térhálós 

szerkezet alakul ki.

plaszticizáló



Types of polymerization

 Önkötő 

 Fényre polimerizálódó (A fényérzékeny molekula 

a kámforkinon)

 Kettős kötésű

 Eredmény: térhálós polimer keresztkötésekkel.



Kiszerelés

 Paszat-paszta rendszerek (kémiai vagy 

kettős/duál kötésűek, az iniciátort és 

akcelerátort el kell szeparálni )

 …Vagy egy paszta rendszerek (fényre kötő)



„Ragasztásos” adhezív technológia

 Foszforsavas maratás (a zománc felszín 

növelésére).

 Ragasztóanyagok/adhezívek a fog szövetei  és 

a tömőanyag között erős kapcsolatot 

biztosítanak.

Savazott zománc felszín    Bondozott zomác felszín
sematikus képe 

Bondozott dentin képe



Tulajdonságok
 Kötési idő:

1. kémiai kötésű: 3-5 min. Az iniciátor és 

akcelerátor aránnyal szabályozható. 24 óra 

elteltével az el nem reagált kettős kötések aránya 

25%-45% 

2. Fényre-kötő: „azonnali” kötés, a polimerizációs 

mélység maximum 2 mm átlagosan. A 

fényforrás típusa, intenzitása és a tömőanyag 

típusa is befolyásolja a mélységet. 24 óra 

elteltével az el nem reagált kettős kötések aránya 

30%.



Polimerizációs zsugorodás és 

stressz, következmények

 A zsugorodás oka….

 Következmények: széli résképződés, 

szivárgás, másodlagos káriesz, 

posztoperatív fájdalom, a foganyag 

berepedése.

 Fontos a zsugorodást csökkentő technikák 

alkalmazása.



Termikus tulajdonságok

 Rossz hővezetők

 Hasonló a zománc és dentin 

hővezetéséhez.

 A ciklikus hőterhelés az adhezív réteg 

feszültségét okozza, mely széli 

résképződéshez vezet.



Vízfelvétel és oldékonyság

 A polimer mátrix hidrofil monomer és degradációs 
melléktermékeknek köszönhetően vizet vesz fel, 
megduzzad.

 Ez nem kompenzálja a zsugorodást!

 Csökken a felület keménysége és kopásállósága.

 A polimerizálatlan monomerek kioldódása fokozza 
a felület porozitását. 



Csücsök elhajlás/ a foganyag disztorziója polimerizációs 

zsugorodás és higroszkópos expanzió következtében



Színstabilitás/elszíneződés 
 Belső elszíneződés:

Sötétülést valamint sárgás 
és szürkés elszíneződést 
okozhatnak a kompozitban 
megtalálható anyagok; pl. 
amin akcelerátor (barnás), 
kámforkinon (sárgás).

 Külső elszíneződést okozó 
ágensek: természetes és 
mesterséges ételszínezékek, 
kávé, tea, vörösbor, cukorka.



Színstabilitás, Elszíneződés, Higroszkópos 

expanzió

 Belső permanens : kámforokinon, aminok, a 
színanyagok degradációja fizikai-kémiai hatásokra, az 
anyag öregedése során.  

 Külső: a szájban előforduló színező hatású anyagok 
(kávé, tea, színezett üdítő italok, vörösbor) adszorbciója, 
abszorbciója a felületen ill. a felszíni rétegekben.

 A kompozitok a szájból vizet vesznek fel. Belülről 
polimerizálatlan monomerek és a töltőanyag felszínéről 
leváló ionok áramlanak ki.

 Ez további zsugorodást és a szárazanyag tartalom 
veszteségét okozza.

 Ugyan akkor a vízfelvétel duzzadást, súlynövekedést 
okoz.

A felszíni 

gyanta fázis

felpuhul

P. Villalta, H. Lu, Z. Okte, F. Garcia-Godoy:

Effect of staining and bleaching on color change of dental

composie resins

J. prosthet. Dent. 2006. febr. 137-142.



 Nano (hibrid) kompozitok (Filtek Supreme, 

Grandio) elszíneződését hasonlították mikro-

hibrid kompozitokhoz (Filtek P60, Filtek

Z250,Quadrant LC).Mindkét nanokomp.egyaránt

könnyen elszíneződik.

 A külömbség nem a töltőanyag méretével 

függött össze, hanem a mátrix összetételével.

 A TEGMA (hidrofil) komponenst tartalmazó 

anyagok (Filtek Supreme, Grandio, Quadrant

LC) elszíneződése kifejezettebb volt (teában, 

kávéban, és kólában).

Vizsgálatok Színstabilitás/ Elszíneződés

E. Ertas, A. U. Güler:

Color stability of resin composites after immersion in different drinks

Dent. Mat. J. 25(2): 371-376, 2006.



Mechanikai tulajdonságok
 Törékeny anyagok (nyomó szilárdság nagyobb, 

mint a hajlító szilárdság). 

 A töltőanyag mennyisége, mérete, formája 

befolyásolja a mechanikai 

tulajdonságokat(viszkozitás,stressz, rugalmasság).



 Az emberi dentin

rugalmassági modulusa 19 

GPa, zománc 94 GPa. A 

vizsgált anyagok messze 

elmaradnak ezektől az 

értékektől.



A kompozitok osztályozása a töltőanyag mérete 

szerint

Nanofiller

based
Nanofilled

Composite

Nano-hybrid composite



Történeti áttekintés



hibrid
Nano hibrid

homogén mikrotöltésű

heterogén mikrotöltésű

hibrid

homogén Nano



Mai kompozitok osztályozása

 Töltőanyag mérete szerint: 

1. Mikrohibrid

2. Mikrotöltésű

3. Nano: Filtek Supreme 3M/ ESPE (homogén), 

Grandio VOCO (hibrid)

 A kötés típusa: önkötő (core/csonkfelépítő), 

fényre polimerizálódó, dual/ kettős



Mikrohibrid kompozitok

 Nagyobb irreguláris formájú kettő vagy több 

méretű töltőanyag között apró mikro finomságú 

szemcsék töltik ki a rendelkezésre álló teret.

 A töltőanyag tartalom 60-70 térfogat %

 Az össz. töltőanyag tartalom 5-15%-a mikro 

töltőanyag.

Nano



 0,4-0,2 µm nagyságú szilikát üveg speciális 

technológiával apró gyöngyök formájában       

igen nagy felületet képez, max. 25 V%-ban

adható a rendszerhez.

 Az anyag kezelhetősége romlott, 

megoldásként előpolimerizátum örleményt

(10-20 µm) adtak a rendszerhez. Így a 

töltőanyag tartalamat sikerült 

32-50 V%-ra növelni. 

Heterogén mikrotöltésű kompozitok



Homogén mikrotöltésű kompozitok

 Mikrofinomságú szilikátüveg 

diszpergálva oligomerben.



Nano kompozitok

Acetonos és kloroformos kimosás, és 

centrifugálás után



 A felhasználás szerint:
1. mikrofilled ( homogén mikrotöltésű): III., IV., V. 

üregekbe minimális fizikai terhelés mellett (magas fényre 
polírozhatóak, esztétikusak, plaque retenció minimális)

2. Packable (tömöríthető) I., II. üregekbe, nagy 
erőhatásoknak kitett helyekre, kopásálló anyagok 
3.5µm/év

3. Folyékony

4. Laboratóriumi kompozitok: leplező anyagok: 
változatos feldolgozás: fény, hő, nagy nyomás és 
vákuum) koronák, inlayk, héjak, üvegszálas megerősítés 
mellett.

5. Core kompozitok (csonkfelépítő anyagok) színezettek a 
kontraszt érdekében (kék fehér vagy opaque), 
fluoridleadó változatok

6. Provizórium kompozitok: ideiglenes híd, korona 

Kompozitok osztályozása



Folyékony és tömöríthető 

kompozitok

Folyékony}
Tömöríthető



Opacitás



1. Üregalakítás 2. Savazás

3. Üreg, mosása, szárítása



4. Bondozás

5. A bond „szárítása” 

6. A bond Polimerizációja



7. A tömés rétegenkénti felépítése.

8.Az egyes rétegek polimerizációja

9. A tömés felületének kidolgozása, 

finírozás, polírozás




