
Fogászati anyagok a fogászati gyakorlatban

Fogászatban használt anyagok rendszerezése,  
fizikai paraméterei és azok jelentése

http://dental.unideb.hu/hu/bioanyagtan-alapjai
Videok: 

rendszerezés: https://drive.google.com/file/d/0B6PiZFQfrKgNTzhoQ29heVNTQVU/view
Anyagvizsgáló módszerek: https://drive.google.com/file/d/0B6PiZFQfrKgNTno1SEk3cHVZcDA/view

http://dental.unideb.hu/hu/bioanyagtan-alapjai
https://drive.google.com/file/d/0B6PiZFQfrKgNTzhoQ29heVNTQVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B6PiZFQfrKgNTno1SEk3cHVZcDA/view


Fémek Kristályos anyagok

Polimerek

- Lenyomatanyagok
- Viaszok
- Fogsor alaplemezek

- Ötvözetek 
- Amalgám 

- Beágyazó anyagok
- Gipszek
- kerámiák

- kompozitok



Fémek

•fémesen fénylő színük van,
•jó hő- és elektromos vezetők,

•jól ötvözhetők, 
•sűrűségük nagy (nehezek),

•általában kemények,
•vízben nem oldódnak,

•hidegek,
•nagyon nagy hőmérsékleten, például olvasztókemencében viszont folyékonnyá 

válnak.

fémionok

delokalizált 
elektronok

fémes kötés

• Ötvözetek

• intermetallidok



Ötvözetek, intermetallidok

Egy fémnek, egy vagy több fémes vagy nemfémes
elemmel alkotott, legalább látszatra homogén
rendszere. Új tulajdonság jelenik meg.

rozsdamentes acél= vas+nikkel+króm
sárgaréz=réz+cink

bronz=ón+réz

Fehér arany=Ezüst+palládium

Fogászati intermetallid= amalgám (Hg+(Sn, Ag, Cu, Zn) 



Kerámiák

• Anorganikus sók (pl. gipsz, cink foszfát cement)
• Kristályos anyagok (pl. ZrO2, Al2O3)

• Üvegek (pl: kompozitokban töltőanyag, porcelán)

Ionos vagy kovalens kötésű vegyületek, kristályos 
vagy amorf szerkezetűek lehetnek. Kemény, rideg 

anyagok, nehezen alakíthatóak, kis sűrűség és rossz 
elektromos és hővezető képesség jellemzi őket. 



Polimerek

Nagyszámú, egy vagy több féle ismétlődő egységből felépülő makromolekulák, a
legkisebb ismétlődő egységei a monomerek.

•kicsi a sűrűségük
•a klasszikus értelemben korrózióállók
•jó szigetelők, de készíthetők vezető polimerek is
•előállítási költségük kicsi
•könnyen feldolgozhatóak
•hátrányuk: zsugorodás

• Rigid (Polimetil metakrilát, kompozitok)
• Elasztikus (poliéter, polivinil-sziloxán) 



Fizikai tulajdonságok
Az anyag fizikai tulajdonságai meghatározzák, hogy az adott anyag miként reagál a 

környezet változására. 



Ötvözetek fizikai paraméterei I.

Platina-Arany ötvözetek - Vickers
keménység



Vickers keménység mérés
A Vickers-féle keménységmérések során egy 1360-kal rendelkező gyémánt gúla véggel rendelkező behatolót
nyomunk meghatározott ideig a próbatest felületébe. Az alkalmazott nyomóerő erő hatására a próbatest
felületén egy négyzet alakú benyomat keletkezik. A négyzet területének nagysága függ a nyomóerőtől, az anyag
ellenállásától és a gúla szögétől is. A vizsgált anyag lokális ellenállását fejezi ki a behatoló szerszámra kifejtett
erővel szemben.
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Zománc: 350

akril gyanta: 20

dentin: 60

amalgám: 100

Co/Cr ötvözet: 420

Porcelán: 450
Bauer JRO, Loguercio AD, Reis A, Rodrigues Filho LE. Microhardness of 

Ni-Cr alloys under different casting conditions. Braz Oral Res 
2006;20(1):40-6.



Vickers/Shore keménység 
Shore féle keménységmérést gumi és polimerek 
keménységének maghatározására használják. 
Shore-A : csonka kúp alakú
Shore-D: kúp alakú

lenyomatanyag

Cement

https://www.3mmagyarorszag.hu/3M/hu_HU/dental-CEEMEA/



Keménység vizsgálatok

Gyémánt gúla (szabályos)

Acél golyó

Gyémánt gúla (egyik átlója hosszabb)

Acél golyó/gyémánt kúp

Csonka kúp/kúp



Shore A és D

https://www.smooth-on.com/page/durometer-
shore-hardness-scale/

https://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=shore_durometer_hard
ness_test



Intermetallid fizikai paraméterei 

Amalgámok – 80 MPa nyomszilárdsági érték

a keverés után 1 órával



Szilárdsági görbe szakaszai



Görbék jelentései

rigid, erős, szívós, 

hajlékony

rigid, erős, törékeny

hajlékony, gyenge

hajlékony, szívós

hajlékony, rugalmas

rigid, gyenge, törékeny



Diametrális húzószilárdság



Polimerek alkalmazása során további, 
előtérbe kerülő fizikai paraméterek:

• Térfogati változás – zsugorodás; fogsor alaplemez,
kompozitok, lenyomatanyag

• Zsugorodási stressz; tömés készítése során csücsök
elhajlás, törés

• Konverzió (monomer egységek polimerekké történő
átalakulásának foka)



Zsugorodás mérése

Zsugorodás – Archimedesi törvény alapján

DIN 13907



Zsugorodási felszültség mérése

Gap:0,8 mm
C faktor=5



Ragasztási szilárdság (Microtensile bond
strength)



Adhézió, nedvesítés, kontaktszög

Befolyásoló tényezők: a felület érdessége, polárossága.
Hasonló a hasonlón: Poláros felületeken poláros jellegű folyadékok,
apoláros felületeken apoláros folyadékok terülnek szét.
Befolyásolhatjuk: a folyadékban felületi feszültséget csökkentő, vagy növelő
anyagot oldunk, illetve ha a felület sajátságait megváltoztatjuk (felület
csiszolásával, homok fúvott felület).



Hidrofil-hidrofób jelleg alakulása 
polimerizáció előtt és után

https://www.3mmagyarorszag.hu/3M/hu_HU/dental-CEEMEA/



Viszkozitás, tixotrópia

A viszkozitás (belső súrlódás) egy folyadék vagy gáz belső 
ellenállásának mértéke. 




