
Fogászati anyagok a fogászati gyakorlatban

Fémváz preparálási módszerek, öntés

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



Ötvözetek, intermetallidok

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



Új technikák fémváz preparálásra

• Konvencionális, viasz vesztéses

• CAD/CAM

marás

• CAD/CAM lézer szinterezés



CAD-CAM rendszer lépései

Lenyomatvétel/digitális 
lenyomatvétel

Adat 
generálás/szkennelés

Számítógép vezérelt 
tervezés (Computer 

Aided Design)

Számítógép vezérelt 
gyártás (Computer 

Aided Manufacturing)
Utólagos feldolgozásKész pótlás



A fémre égetett kerámia pótlás készítésének 
lépései röviden…

- fogak preparálása

- lenyomatvétel, a lenyomat alapján gipsz 
minta készítés amelyen elkészítjük a pótlás 
viaszmintázatát 

- öntés

- leplezés (kerámia)

-rögzített pótlás ragasztása



Öntés - (Porcelain fused to metal technology)

• Az öntés egy ősi technika. A legtöbb pótlás anyaga 
valamilyen ötvözet. 

• Az öntés célja, hogy fém vázat készítsünk. 



Öntés lépései

1. Viasz mintázat elkészítése

Híd viaszmintázata csapokkal

2. Viasz mintázat beágyazása, a beágyazó 

anyag körülveszi a viasz mintát



Öntés lépései

…..megkapjuk a kész öntőformát belsejében a 

pótlás viaszmintázatával, csapokkal és bejárattal 

(a beágyazó csésze kúpos alja adja)

3. Öntőforma készítése



Öntés lépései
4. Viasz mintázat kiégetése magas hőmérsékleten, a kiégetés alatt a viasz 

maradéktalanul kiég az öntő formából és egy negatív lenyomatot hagy maga 

után, azt amit viaszból megmintáztunk (pótlás, csapok bejárat) Ez a viasz 

vesztéses eljárás. 



5/a. A kiégetett, forró öntőformát az öntő 

gépbe helyezzük. (ez maga az öntés)

öntőforma

Forró 

fémolvadék

Ötvözetet 

tartalmazó öntő 

csésze, amelyet 

elektromágneses 

tekercs melegítÖntőforma 

bejárata

Öntőcsésze 

kijárata



5/b. Működés közben…

A centrifugális erő a megömlött fém 

olvadékot áthajtja a hasonló 

hőmérsékletű öntőformába, és a fém 

ömledék kitölti a rendelkezésre álló teret 

(negatív lenyomatot)

Nyugalmi helyzetben…



Öntés lépései

5/c. Az öntés kész, a forró fém izzik az 

öntőformában



Öntés lépései
6. Hűlés után a beágyazó anyagot 

eltávolítjuk a nyers öntvényről, homok 

fújjuk. 



Öntés lépései

7. Az extra részeket levágjuk ( tölcsér és csapok) 

-Gross trimming

csapok

Tölcsér (bejárat) 

pótlás (híd)

Ezek a nyers öntvény részei



Öntés lépései

8.Elektrogalván fürdő, amely az éles széleket és 

felületi egyenetlenségeket távolítja el 



Fém-kerámia technológia

A fémváz polírozása után annak leplezése 
következik: Fémre égetett kerámia technológia fém-
kerámia pótlás.
Ha a váz is kerámiából készül: teljes kerámia pótlás



Kerámiák osztályozása előállítás szerint

• Szinterezhető kerámia (fém-kerámia pótlás 
készítése)

• Önthető kerámia 

• Préselhető-üveg kerámia

• Marható kerámiák /CAD-CAM / 

Teljes kerámia pótlás 
elkészítésében 

használatos technikák



Kerámiák osztályozása égetési hőmérséklet 
szerint

• Magas hőm égethető 1300°C<

• Közepes hőm. Égethető 1101-1300°C

• Alacsony hőm. égethető 850-1100°C

• Ultra alacsony hőm. égethető 850°C>
Fém-kerámia 

technológiában 
használt

Teljes kerámia 
technológiákb
an használható

Alacsonyabb hőm. Tartományt kell választanunk ebben a 
technológiában mert a kerámia olvadási hőmérséklete 
alacsonyabbnak kell lenni mint az ötvözet olvasási 
hőmérséklete



Ötvözetek fémre égetett kerámia 
rendszerekben

Ezek az ötvözetek 
kevésbé hajlékonyak 

mint más fogászatban 
használt fémek, habár 

a legtöbb fém jól 
bevonható (well 

veneered) a 
kerámiával. A kisebb 

flexibilitás fontos, mert 
egy jó alapra van 
szükség a kerámia 

felrakásához (a kerámia 
egy rideg anyag).

W.J. O’Brien: Dental
Materials and Their
Selection



Egyéb faktorok melyek befolyásolják a jó 
kötődést a kerámia és a fém között:

1. Az oxid réteg formálása a fém felületen (a fém oxigén

jelenlétében történő kiégetésével) amely erősíti a kerámia

nagyobb mértékű adhézióját (kémiai kötés) a fémhez.

2. A megömlött kerámia penetrációja a nyers fém felületébe,

mechanikailag kötődik a fémhez, növelve az adhéziót.

3. Homok fújjuk a fém felületét, amely növeli az ragasztási

felületet, így a kerámia fémhez történő adhézióját is.

PC  =  cos  / 2 

 Felületi 
feszültég

 Kontakt szög

 viszkozitás



• A porcelán viszkozitása  csökken a hőmérséklet növekedésével, amely segíti a terülését 
a fém felületen

• A porcelán térfogata csökken a hűlés folyamán, amely segít a porcelánnak rázsugorodni 
a fémre 

Ezek a faktorok segítenek növelni az adhéziót a fém és a 
kerámia réteg között

W.J. O’Brien: Dental
Materials and Their
Selection



Porcelán felvitele rétegenként

Rétegek: 
1. Opak
2. Dentin
3. Incizális
4. Transzlucens
5. Nyaki résznél cervikális



Kerámia kiégetése

1. Buiscuit bake
2. ….
3. …..
4. Glaze bake

Kályhában 
történő 
átalakulás

A kályhába történő beemelés előtt a kerámia oldószerét el kell távolítani a 
fémre felvitt kerámia pasztából, ennek hiányában a porcelánban lévő folyadék 
felforr magas hőmérsékleten és a porcelán réteg tele lesz légbuborékkal 
amely mechanikailag nem megfelelő és gyengíti a további rétegek adhézióját.

A kerámia izzik a kiégetés 
után

A kerámia rétegenként kerül fel a 
fémre és minden réteget külön-

külön kiégetjük!



Imitálás

Imitálhatjuk a kárieszeket és 
repedéseket a restauráció 
felületén különböző színű 
porcelánok használatával 

Az első opak réteg után a 
dentin réteg felrakása, amely 
volumenében is nagyobb az 
első réteg után.




