
Fogászati gipszek



A gipsz előfordulása a természetben





„Hagyományos” lenyomat 

a szájképletekről (negatív másolat).

Gipszminta a szájképletekről 

vett lenyomat alapján. 

Leggyakoribb fogászati alkalmazás 

Elkészült rögzített 

pótlás a gipszmintán.



Fogászati alkalmazás



ISO osztályozás(1988)

• Típus: Lenyomat gipszek

• Típus: Alabástrom gipsz

• Típus: Kemény gipsz

• Típus: Kis expanziójú kemény gipszek

• Típus: Nagy expanziójú extra kemény gipszek



Előállítás/gyártás

• CaSO4 + 2H2O CaSO4 + 1/2H2

hemihydrát

γ-CaSO4 anhidrid 

hexagonális (oldható)

β-CaSO4 anhidrid 

orthorombikus
(oldhatatlan)

40-45°C

90-100°C

300-400°C



Technológia
• Száraz égetés: az előzőleg megőrölt 

gipszkristályt nyitott konténerekben 
1200C-1800C égetik. 

• Nedves égetés : magasabb 
szilárdságú anyagot eredményez. 

A képek forrása: William J. O’Brien: Dental Materials and their
selection Third edition, page 39. 



Fajlagos sűrűség

• Az előállított por kiterjedését / 
csomagolhatóságát fejezi ki.

• A nedves égetéssel előállított gipsz 
pornak nagyobb a fajlagos sűrűsége. 

• A száraz égetéssel előállított pornak 
kisebb.



Az alkalmazás kémiája

2CaSO4x0.5 H2O+  H2O 2CaSO4 x 2H2O

 A reakció motorja a hemihidrát (6.5g/l  20 ºC-on )és 
dihidrát (2.4g/l at 40 ºC) eltérő oldékonysága.

 Az oldat egy idő után túltelítetté válik a dihidrátra nézve, 
mely kikristályosodik az oldatban lévő kristályosodási 
magvakon.

 A növekvő kristálygócok gömbszerű aggregátumok 
formájában jelennek meg, a folyadékban szemcsézettség 
figyelhető meg.



A képek forrása: William J. O’Brien: Dental Materials and their
selection Third edition, page 43. 



Szükséges víz mennyisége

• Víz/por arány: meghatározza a 100g porhoz szükséges 
víz mennyiségét tizedes tört formájában.(ahhoz, hogy 
megfelelő viszkozitású anyagot kapjunk.)

• ( W/P=0.3 azt jelenti, hogy 30 g víz szükséges 100 g 
porhoz, hogy használható viszkozitású anyagot 
kapjunk.) 



Víz/por arány

• A száraz égetéssel előállított porok kristály sűrűsége/fajlagos 
sűrűsége alacsonyabb (nagy térfogatban oszlanak el a 
kristályok) viszonylag sok vizet igényelnek (0.5-0.6)

• A nedves égetéssel előállított gipszporok kevesebb vízzel 
keverhetőek.(0.18-0.33)



Kötés fázisai

• 1.Folyadék/Oldat fázis: Fényes felületű viszkózus 
oldat.

• 2.Plasztikus: A gipszkristályok növekedésével a 
kristályosodási gócok összeérnek, a megkötött 
gipszre jellemző struktúra kezd kialakulni, a folyadék 
plasztikus anyaggá alakul a fényes felület eltűnik.



Folyékony és 
plasztikus fázis



• 3. Morzsalékony fázis:  A plasztikus massza szilárd 
anyaggá alakúl. De ebben a fázisban még nem éri el 
végleges szilárdságát; morzsalékony, sérülékeny.

• 4.Faragható fázis : A gipszre jellemző szerkezet kialakul, 
a gipszkristályok növekedése leáll. A rendszer eléri 
majdnem végleges szilárdságát. A kész gipszminta már 
csak „faragható”. 



Morzsalékony és faragható fázis



Térfogati változások

• Első kötési zsugorodás: A folyékony fázis alatt 
megfigyelhető jelenség.

• Amikor a keverék elveszíti csillogását egy 
későbbi expanzió figyelhető meg. A 
gipszkristályok növekedésével kiterjed az anyag.



A kötési reakció szabályozása

• Az alacsony Víz/Por arány esetén a 
kristályosodási magvak kis 
térfogatban koncentrálódnak ezért 
gyorsabban kialakul a szerkezet.



Adalék anyagok hatása

• Akceleratorok: Kristályosodási magvakként 
funkcionálhatnak.

• Vagy növelik a hemihidrát oldódási sebességét.

• Lassító anyagok /Retarderek működése: Alacsony 
oldékonyságú sók(NaCl, Na-szulfát, Na-acetát, ~borát, 
~citrát, ~tartarát),  A kötési folyamat előre haladtával a víz 
elfogy, az adalék anyagok bekoncentrálódnak, ennek 
következtében kicsapódnak a kristályosodási magvakon, 
megakadályozva a dihidrát kicsapódását/kikristályosádát.



• A kötést gyorsító anyagok, mint például a finom szemcséjű 
gipsz por kristályosodási magvakként szolgálnak. Alacsony 
koncentrációban adott oldékony szulfátok ( K2SO4 ) és 
kloridok (NaCl) a hemihidrát oldódási sebességét növelik. A 
kötést gyorsító anyagok csökkentik az expanzió mértékét, 
az által, hogy a képződő kristályok formályát változtatják; 
sokkal kompaktabbak és rövidebbek lesznek, bár ez együtt 
járhat az anyag mechanikai tulajdonságainak romlásával.



• A kötést ellenben lassítják az alacsony oldékonyságú, 
nagy mennyiségben adott Na-szulfát, borax ( Na-
tetraborát-dekahidrát) Ezek a vegyületek a reakció 
folyamán kiválnak a kristályosodási magvak felszínén, 
megakadályozva a további kristályosodást. (Ilyen 
vegyületek lehetnek acetátok, citrátok Na-citrát, 
borátok. )



• Bizonyos akcelerátorok és retardálók csökkentik 
az expanzió mértékét, azzal, hogy befolyásolják 
a kristályok formáját, nagyságát.

• Ez gyakran együtt jár az anyag szilárdsági 
mutatóinak csökkenésével is.

Adalék anyagok hatása a térfogat 
változásra



• A térfogati változások kontrolálását a gyártók a 
gyorsító és lassító vegyületek kiegyensúlyozott 
keverékével érik el.

• K2SO4- Borax, 

• K-Na-tartarát és a Na-citrát



A megkötött gipsz mikrostruktúrája

• Az átlagosan (5-20 µm) kristályagregátumban 2 féle tér 
alakul ki (belső porozitás):

• Az egyes kristály csoportok közötti tér.

• Apró háromszögletű terek az egyes kristályok között.



A képek forrása: William J. O’Brien: Dental Materials and their
selection Third edition, page 43. 



Fogászati/gyakorlati tulajdonságok

• A felhasználásra alkalmas idő:

• Lanyomat kiöntésére  a folyadék fázis alkalmas.

• A mintázásra/lenyomatvételre a plasztikus fázisban van 
lehetőség.



Kötési idő: 

A kötési idő változtatható:

• Adalék anyagokkal

• A víz/por változtatásával.



Vízben tárolás hatása

• A gipszminta higroszkópos expanziója figyelhető meg, 
ha azt vízben tároljuk.



A térfogat növekedés kontrolja

• Adalékanyag keverékek használatával 

(gyorsító/lassító) az expanzió és a kötés 

sebessége is kontrolálható. 

• Ilyen kombinációk lehetnek :

Kálim szulfát – borax

Kálium-Nátrium-Tartarát – Kálium-citrát



A térfogat növekedés kontrolja

• W/P ratio: Minél több vizet adunk a porhoz annál kisebb 
a tágulás.

• Ha kisebb az oldat vizes fázisa a kristályosodási magvak 
közelebb vannak egymáshoz intenzívebb a 
kristálynövekedés, nagyobb az expanzió mértéke.



Szilárdság

• A szilárdsági mutatók romlanak ha több vízzel keverjük a 
port össze.

• De amennyiben a lenyomat pontossága/dimenzió 
stabilitása a fontosabb, úgy érdemes több vizet 
használni.



Típus V/P arány Szakító 

szilárdság

(Mpa)

Nyomó 

szilárdság

(Mpa)

Lenyomat 

gipsz

0.60 1.3 5.9

Általános 

gipsz

0.50 2.3 12.4

Extra kemény 

gipsz

0.30 3.5 25.5



A száradás/szárítás következményei

• A szárítással fokozható a szilárdság, de ez csak az utolsó 
2% eltávolítását követően figyelhető meg.Vízbe
merítéssel újra visszaáll eredeti érétkére.

• A gipsz 40°C alatt a legstabilabb. 100°C felett zsugorodik 
és csökken a szilárdság

• A kalcium-szulfát oldatban a legjobb a kiszáradt mintát 
tárolni.



Fertőtlenítés

• A gipsz használata során szennyeződik/fertőződik.

• A sterilizálás lehetőségei:

• A vízhez adott fertőtlenítő szerekkel. (5% fenol, 2% 
glutáraldehid, de bőr irritációt okozhat!)

• A gipszminta erre alkalmas fertőtlenítőben áztatható. 

• A minták autoklávozása. 



Termoplasztikus anyagok
(hő hatására formálható/plasztikussá váló anyagok)

Kompoziciós anyagok

Viaszok

Guttaperha



Kompozíciós anyagok

• Osztályozás ADA (American Dental Association)

• 1. típus: Lenyomatvételre (nem elasztikus/rugalmas) 

• 2. típus: Kanál és alaplemez anyag



Összetevők

• 40% Természetes gyanták pl:Shellak

• 7%Viaszok

• 3% Sztearin sav (plaszticizáló anyag)

• 50% Töltőanyag és anorganikus pigmentek 
(szappankő, talkum)

Shellak pehely



Mechanikai és hőtani tulajdonságok

• 40-45 oC között lágyul, szájhőmérsékleten kissé 
ridegebb, rigidebb

• Lenyomat típus: 85%-ban folyékony 45ºC-on 

• Kanál anyag: 70%-ban folyékony 45ºC-on 

• Alacsony hővezető képesség 



Hőtani rheológiai tulajdonságok

• Nagy hőtágulás/(zsugorodás). 

• Magas viszkozitás 



Lenyomat fertőtlenítés

• Áztatható a lenyomat: Na-hipokloritban, fenol-
glutáraldehides oldatban vagy egyéb a gyártó által 
javasolt fertőtlenítőkben.



Funkciós szél felrakása (1.) és lenyomatvétel kompozíciós 
anyaggal (2.)

1

.

2.

2.



Viaszok 

• Magasabb szénatom számú hosszú szénláncú 
zsírsavakból, paraffin-alkoholokból, illetve ezek 
észtereiből álló elegy. Előfordulnak 30-40 szénatom 
hosszúságú láncok is benne. A zsíroknál szilárdabb, 
konzisztensebb, világos színű, vízlepergető 
tulajdonságú. Egyfajta karbonsav-észter komplex.

• A természetes viaszok igen változatosak, 
tulajdonságaik nehezebben kontrolálhatóak. 
Ellentétben a szintetikus viaszokkal, amelyek 
összetételükben homogénebbek, tulajdonságaik 
biztosabban szabályozhatóak. 



Fogászati viaszok

• Összetétel

• A fogászatban alkalmazott viaszok természetes
viaszok, szintetikus viaszok, természetes gyanták, 
olajok, zsírok és gumi, valamint színező anyagok 
keverékei.



• A természetes viaszok lehetnek ásványi (parafin), növényi (pálma), 
állati (méh) eredetűek.

• A parafin alacsony olvadás tartományú (50-70 oC) a viaszt 
képlékenyebbé teszi. A méhviasz szoba hőmérsékleten keményebb, 
magasabb olvadás tartományú anyag (60-70 oC ), a viaszt keményíti, 
szájhőmérsékleten a viasz folyékonysági tulajdonságát javítja. 

• A természetes viaszok közül a pálma viasznak van a legmagasabb 
olvadási tartománya ( 65-90 oC), ezért ezzel emelik a fogászati viaszok 
olvadási tartományát, és fokozzák a keménységet.

• A petróleumból nyert mikrokristályos viaszok csökkentik a viaszokban 
a hűtés során kialakuló zsugorodási stresszt. 

• A szintetikus viaszok ( alacsony molekulasúlyú polietilén) hozzáadása, 
a kémiai tulajdonságok pontosabb szabályozása érdekében történik.



Fizikai tulajdonságok
• Mint látjuk a viaszok heterogén anyagok, többféle 

alkotóelemből állnak. Ezért olvadáspontjuk sem egy konkrét 
értékként definiálható, hanem úgynevezett olvadási 
tartományként adható meg. 

• Sajnos a hőtágulásuk (0.4%), az összes ismert fogászati anyaggal 
összehasonlítva, a legnagyobbnak mondható. 

• A mechanikai tulajdonságaik (rugalmassági modulus, nyomási 
szilárdság) igen alacsony és erősen függ a hőmérséklettől. A 
folyási tulajdonságok (viszkozitás), csak az olvadáspont fölött 
mérhetőek és a hőmérséklettől függően változóak. Az 
olvadáspont alatt az anyag nem folyik, hanem deformációt 
szenved. A duktilitás (nyújthatóság) az olvadáspont 
függvényében változik. Általában azt mondhatjuk, hogy az 
alacsonyabb olvadási tartományú viaszoknak nagyobb a 
duktilitása.



• Viaszok visszarugózási képessége (disztórzió)



Osztályozás

• A viaszokat alkalmazás szerint három nagy csoportba 
osztjuk. Ezek a mintázó viaszok, a feldolgozás 
különböző fázisaiban alkalmazható laboratóriumi 
viaszok, és a lenyomat viaszok.



A mintázó viaszokon belül elkülönítünk az inlay, a mintára 
öntött fémlemez részeinek és a fogsor alaplemez
mintázására alkalmazható viaszféleségeket. 

A laboratóriumi viaszoknak az angolszász szakirodalom 
szerint három fajtája/alkalmazási területe van.

• A fogatlan állcsontról készített funkciós lenyomat széle 
alatt szalagszerűen felrakható viasz, mely a végső 
gipszminta funkciós ároknak nevezett képletét segít 
kialakítani. 

• A második a ragasztó viaszok, melyek segítségével 
forrasztani, vagy javítani kívánt fém, illetve akrilát elemeket 
rögzítenek ideiglenesen egymáshoz. 



Ezeken kívül vannak még egyéb ebbe a csoportba sorolható, 
sokoldalúan használható viaszok, pl. lenyomatkanál felszínének, vagy 
formájának a megváltoztatásra alkalmazott viasz stb.. Hazánkban ezekre 
a célokra legtöbbször „rózsa viaszt” használnak, mely rózsaszín, vagy 
piros színű 1.2-2 mm vastag 9x20 cm nagyságú lapok formájában kerül 
forgalomba. Keménység szerint: puha, közepes (téli viasz) vagy kemény 
(nyári viasz) változatai ismertek.

A lenyomat viaszokat „harapás vételre” (az alsó és felső fogsor centrál
oklúziós találkozási viszonyának rögzítésére, a gipszminták 
beartikulálására) alkalmazzuk. Ezen kívül a fogatlan állcsontról vett 
funkciós lenyomat készítése során is alkalmazható bizonyos területeken 
sublingualis és a hátsó lezárási vonal, a palatum területén.



Harapási sablon
(kompoziciós alaplemez és 

viasz sánc)







Guttapercha

• Ez a fogászati anyag nevét a benne található 
egyik fontos alkotóelemről, a guttaperháról
kapta. A guttaperha az Ázsiában és Ausztráliában 
honos, gutta fa (Palaquium gutta) nedve, 
kémiailag poliizoprén vázas vegyület, a 
természetes gumi rokona. A név a maláj 
kifejezésből getah perca ered, amely annyit 
jelent; perha gumi. 



• Kémiai szerkezetét tekintve α és β módosulatát alkalmazzuk. 
E két módosulat egymásba képes alakulni, a hőmérséklet 
függvényében. Az α a természetes állapota az anyagnak, 
amely melegítés hatására β térszerkezetet vesz fel. Az alfa 
módosulat kevésbé zsugorodik, a termo plasztikus eljárással 
készített gyökértömések tömőanyagaként használjuk. A béta 
formát a „hideg” tömörítési technikával végzett 
gyökértömések során alkalmazzuk. További felhasználási 
lehetősége a guttaperchának; ideiglenes tömés készítése 
több ülésben végzett kezelések között. 



Gutta-percha pointok és rudak

• A gyökértömésre használt guttaperha pointok összetétele:

• 22% guttapercha

• 59-75% cinkoxid

• Adalék anyagok: viaszok, színező anyagok, antioxidánsok és 
fémsók 




