
Fogászati anyagok a fogászati gyakorlatban

Fémtani alapfogalmak, fogászatban használt 
ötvözetek 

http://dental.unideb.hu/hu/bioanyagtan-alapjai
Video: https://drive.google.com/file/d/0B6PiZFQfrKgNNlM3TnRlUmJFT00/view

http://dental.unideb.hu/hu/bioanyagtan-alapjai
https://drive.google.com/file/d/0B6PiZFQfrKgNNlM3TnRlUmJFT00/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.



Osztályozás

ADA szerinti osztályozás (Dental casting alloys): 

1. Magas nemesfém tartalmú ötvözetek

2. Nemesfém tartalmú ötvözetek

3. Nem nemesfém ötvözetek



Fogpótlás készítésére használatos ötvözetek ADA 
szerinti csoportosítása

osztály
Minimális 
nemesfém 
tartalom

Minimális arany
tartalom

Minimális 
titánium tartalom

Magas nemesfém 
tartalmú

≥ 60 ≥40

Ti és Ti alapú 
ötvözetek

≥85

Nemesfém 
ötvözetek

≥25

Nem nemesfém
ötvözetek

≥25



ADA szerinti specifikáció- mechanikai 
tulajdonságok szerint

Ötvözet 
típusa

leírás használat Hajlító
szilárdság

Megnyúlás (%)

1. típus Puha Alacsony feszültséget bír: néhány 
inlay esetében

< 140 18

2. típus közepes Mérsékelt feszültséget bír: inlayek
és onlayek esetén

140-200 18

3. típus Kemény Magas feszültséget bírnak: 
koronák, vastag borítólemez 
korona, rövid alátámasztású 

rögzített pótlás fémváza

201-340 12

4. típus Extra
kemény

Nagyon magas feszültséget 
bírnak: vékony borító korona, 

hosszabb alátámasztású rögzített 
és kivehető pótlás fémváza

> 340 10



Ötvözetek összetételének leírása

Összetétel megadható:  

• Tömeg százalékban (m/m%) kifejezve: a gyártók szerint a 
leggyakrabban használt 

• Atom százalékban (at%) kifejezve: fizikai, kémiai és biológiai 
tulajdonságok a legjobban megérthetőek. 



Nemesfém ötvözetek tipikus összetétele
Ötvözet
típusa

Ag
(m/m%/at

%)

Au 
(m/m%/at

%)

Cu
(m/m%/at

%)

Pd
(m/m%/at

%)

Pt
(m/m%/at

%)

Zn
(m/m%/at

%)
egyéb

Magas nemesfém tartalmúak

Au-Ag-Pt 11,5/19,3 78,1/71,4 - - 9,9/9,2 - Ir nyomnyi

Au-Cu-Ag-
Pd-1.

10,0/13,6 76,0/56,5 10,5/24,2 2,4/3,4 0,1/0,1 1,0/2,0
Ru

nyomnyi

Au-Cu-Ag-
Pd-2.

25,0/30,0 56,0/36,6 11,8/23,9 5,0/6,1 0,4/0,3 1,7/3,4 Ir nyomnyi

Nemesfém tartalmúak

Au-Cu-Ag-
Pd-3.

47,0/53,3 40,0/24,8 7,5/14,4 4,0/4,7 - 1,5/2,8 Ir nyomnyi 

Au-Ag-Pd-
In

38,7/36,1 20,0/10,3 - 21,0/33,3 - 3,8/5,8 In 16,5

Pd-Cu-Ga -
2,0/1,0 10,0/15,8 77,0/73,1

- -
Ga

7,0/10,1

Ag-Pd 70,0/69,0 - - 25,0/25,0 - 2,0/3,3 In 3/2,3



Alkotók hatása

• A legtöbb Au tartalmú ötvözet sárga

• 10% Pd fölött fehér színű

kivétel: Au-Ag-Pd-In (20 m/m% Pd) világos sárga az In és Pd közötti 
kölcsönhatás következében

• A réz vöröses színt okoz

• Ag világosítja a réz vöröses színét

• Pt világosítja az arany sárga színét

• Indium sárga színt ad az Ag-Pd ötvözetnek



A nemesfém és nem nemesfém ötvözeteket tartalmazó elemek tulajdonságai
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Bináris kombináció/fázis diagram
• A komplexebb ötvözetek viselkedését segít megérteni bizonyos elemek (Au-Cu, Pd-Cu, Au-Ag, Au-Pd, Au-

Pt) bináris kombinációja. 

• Ezek a bináris kombinációk sok nemes ötvözet tömegének többségét alkotják.

• A fázisdiagramok hatékony eszközök a bináris ötvözetek fizikai és manipulatív tulajdonságainak 
megértéséhez.

Szilárd állapot S (solid) vonal alatt

Ömledék fázisban L vonal fölött

S és L vonalak között : részben 
olvadt állapotban

Ronald L., Sakaguchi, John M. 
Powers
Craig’s Restorative Dental
Materials
13Th edition



Nemesfém ötvözetek fázis struktúrája/ fázis diagram

• Szilárd oldat: a két elem teljesen oldódik egymásban minden 
hőmérsékleten és kompozícióban. A kristályrács elemeinek 
pozíciója véletlenszerű

• Rendezett oldat: Ha az ötvözetben lévő 2 elem konkrét és 
szabályos helyzetben van az ötvözet kristályrácsában. A rendezett 
oldat a készítmény egy korlátozott tartományánál fordul elő. 
(szaggatott vonalak)

• Második fázis: az új összetételű terület határozottan különbözik az 
első fázistól. (fázis határvonal) 



Fázis diagram

Szilárd oldat

Második fázis

Rendezett oldat

Ronald L., Sakaguchi, John M. 
Powers
Craig’s Restorative Dental
Materials
13Th edition



Annak ellenére, hogy közel azonos
mennyiségű aranyatom van a két
ötvözetben, a többfázisú
ötvözetből felszabaduló elem
teljes tömeg 30-szorosa az
egyfázisú ötvözetnek.



Az ötvözetek szemcse mikro szerkezete: egy ötvözetből 
álló mikroszkopikus egykristály szemcse.Két fázisú Ti

Ni szuper ötvözet



Nemesfém ötvözetek
Összetétel (%)

Típus Au Pt Pd Ag
Duktilitás (% 
megnyúlás)

I. puha- egy és két felületű inlayek 83,0 - - 11,5 46,0

II. közepes- inlayek, MOD ötvözet és 
koronák

77,0 - 1,0 13,0 40,5

III. kemény-inlayek, 

Koronák, rögzített hídak

74,0

62,0

-

-

4,0

3,0

12,0

25,0

39,4

29,0

IV. Extra kemény-

Vékony koronák, rögzített hidak, 
részleges fogsor

68,5

63,0

40,0

3,0

2,0

-

3,5

1,0

4,0

10,5

16,0

47,0

17,0

33,0

27,5

Ronald L., Sakaguchi, John M. Powers
Craig’s Restorative Dental Materials
13Th edition



Nemesfém ötvözetek
Magas arany tartalmú

• Hagyományos fogászati ötvözet 70 m/m% fölötti arany, palládium és 
platina tartalommal bír

• Ezeket az ötvözeteket mechanikai tulajdonságuk alapján négy 
alcsoportba sorolja az American National Standards 
Institute/American dental Association: 

• 1. típus – puha (VHN 60-90)  (Au m/m%: 80-90)
• 2. típus – közepes (VHN 90-120) (Au m/m%: 75-78) 
• 3. típus – kemény (VHN 120-150) (Au m/m%: 62-68)
• 4. típus – extra kemény (VHN 150-230) (Au m/m%: 60-70)



Módszerek a nemesfém ötvözetek 
keménységének növelésének érdekében

• Szilárd oldat formálása: A kristályrács két elemének véletlenszerű 
keverése (Cu 10 m/m%-ban)

• Rendezett oldat formálása: manipuláció (gyors vagy lassú hűtés) 
és a két elem közötti arány (Au 20-70%) határozza meg a rendezett 
oldat kialakulását

• Második fázis formálása



Fogászatban használható nemesfém ötvözet 
előállításának követelményei: 

• A finom szemcsézett struktúra jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik 
(szakítószilárdság és nyúlás) Irídium és ruténium hozzáadásával.

• A folyadék-szilárd tartománynak szűknek kell lennie. Az ötvözetnek kisebb esélye 
van oxidok kialakulására és szennyezőkkel történő kontaminációra. Magasabb 
olvadáspontú elemek alkalmazása (palládium, platina) kedvezőbb. 

• A nagyobb sűrűségű elemek segítik az öntés teljességében. 

• Megfelelő erősség: Cu, Ag, Pa növelik a szilárdságot. 

• Optimális keménység, megnyúlás

• Biokompatibilitás (korrózió, több fázis struktúra)



Nemesfém ötvözetek fém-kerámia pótlás 
készítésére, követelmények

• Az ötvözetnek lényegesen magasabb olvadási 
hőmérsékletűnek/tartományúnak kell lennie mint a kerámia héj égetési 
hőmérséklete. (860-1100 oC).

• A kerámia jó kötődése érdekében az ötvözet felületén jó oxid réteg 
képződésének hajlama. 

• Az ötvözet hőtágulási együtthatójának magasabbnak kell lennie mint a 
kerámiának.

• Az ötvözet magas szilárdsága és merevsége (a kerámiának jó tartást ad).

• A restauráció megfelelő kialakítása (alátámasztások preparálása).



Kobalt-króm és nikkel-króm ötvözetek kivehető 
pótlás készítésére (ANASI/ADA spec. No. 14.)

• A króm tömegének kevesebbnek kell lennie mint 20 %.

• A Co, Cr, Ni tömegének kisebbnek kell lennie mint 85%.

• A minimális megnyúlás (1,5%), elasztikus limitben mért 
szilárdság (500 MPa), elasztikus modulus (170 GPa)



Nem nemesfém ötvözetek fő elemei

• Króm (Cr) a korrózió állóságért felelős de nehezíti az öntést. Max. 
mennyisége nem haladhatja meg 28-29%.

• Kobalt (Co) és molibdén (Mo) jó mechanikai tulajdonságot 
kölcsönöz

• Szén (C) keménységet növeli. 
A szén mennyiségének minimális változtatása (±0,2%) olyan mértékben változtatja meg 

az ötvözet tulajdonságait hogy már nem használható a fogászatban.



Fizikai tulajdonságok
• Magas olvadási hőmérséklet 1150-1500 oC

• Kisebb sűrűség mint az arany ötvözeteknek 7-8 g/cm3

• Jó mechanikai tulajdonság

• Relatíve jó korrózióállóság

Ronald L., Sakaguchi, John M. Powers
Craig’s Restorative Dental Materials
13Th edition



Nem nemesfém ötvözetek rögzített pótlás 
készítésére

Nikkel-króm

Kobalt-króm (kisebb karbid tartalom)

Titánium and Titánium ötvözet: 

• Kis sűrűség (4.5 g/cm3)

• Hőmérséklet függő kristály szerkezet: α (hatszöges szoros illeszkedésű) szobahőn, β
(tércentrált köbös)  883 oC-on.

Ronald L., Sakaguchi, John M. Powers
Craig’s Restorative Dental Materials
13Th edition




