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4. VIASZOK, TERMOPLASZTIKUS ANYAGOK 

 

A termoplasztikus anyagok a guttaperha, kompozíciós anyagok, és viaszok. A termoplasztikus 

anyagok hőre lágyuló anyagok. Ha ilyen anyaggal hőt közlünk az képlékennyé, formálhatóvá 

válik. Általában műanyagokra használatos fogalom. Közös tulajdonsága valamennyi ebbe a 

csoportba tartozó fogászati anyagnak, hogy komplex szerkezetű anyagok, nagy a hőtágulási 

együtthatójuk, rossz a dimenzió stabilitásuk, rossz a hővezető képességük, és olvadáspont helyett 

olvadási tartományuk van. 

 

1. ábra: Termoplasztikus anyagok (rózsaviasz, guttapercha, kompziciós shell lakk lemez) 

4.1 Guttapercha 

4.1.1 Története 

Ez a fogászati anyag nevét a benne található egyik fontos alkotóelemről, a guttapercháról kapta. 

A guttapercha az Ázsiában és Ausztráliában honos, gutta fa (Palaquium gutta) nedve, kémiailag 

poliizoprén vázas vegyület, a természetes gumi rokona. A név a maláj kifejezésből guttapercha 

ered, amely annyit jelent; gumi fa.  

Először 1940-es években alkalmazták elektromos vezetékek szigetelésére. A nagy transzatlanti 

telegráf kábelt is ezzel szigetelték 1948-ban. Érdekesség, hogy a golflabda gyártásban is 

alkalmazták, a labdák magját készítették belőle. A bútorgyártásban is használatos anyag volt, 

1851-es Világkiállításon mutatkozott be, mint alapanyag és láthatott a nagyközönség 
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felhasználásával készült bútorokat. Akkoriban „temetési” ékszereket is készítettek belőle, mivel 

könnyen faragható és sötét színű alapanyag volt. 

4.1.2 Fogászati vonatkozások  

A guttapercha trans-poliizoprén vázas vegyület. A gumihoz képest kevésbé rugalmas ridegebb, 

és keményebb. Az izoprén vázas vegyületnek alfa és béta módosulatát ismerjük. Az alfa 

sztereokémiai izomer a természetes állapota az anyagnak. Ez a forma kevésbé hajlamos a 

zsugorodásra. A béta formája érzékenyebb a hőingadozásra, ezért a különböző módosulatokat 

különböző módon alkalmazzuk, a legismertebbek gyökértömés készítése, ideiglenes tömések 

készítése, bár a rugalmatlan lenyomatanyagok közé is besorolják. Amikor gyökértömést 

készítünk a tömés magját a guttaperchából alakítjuk ki, melyet a csatorna jó széli záródásának 

biztosítása érdekében sealerrel, ragasztó pasztával együtt alkalmazunk. A cél, hogy fal álló és 

csúcsig érő gyökértömést készítsünk. A gyökérkezelés során a fog gyökércsatornáját, a 

gyökértömést megelőzően, speciális formájú és megfelelően méretezett eszközökkel formáljuk 

(tágítók és reszelők), ezt követi a gyökértömés. A gyökértömés készítésének több technikája is 

ismert, az egyes technikák során, azonban eltérő guttapercha típusokat alkalmazunk. A hideg 

(hőközlés nélküli) tömörítési eljárás során béta módosulatú guttapercha csúcsokat (pointokat) 

használunk. Ennek oka az anyag nagyobb hőtágulása (termoplasztikus eljárásra nem ideális).  A 

béta pointok/csúcsok a csatornát megmunkáló eszközök méretéhez igazodnak, és színkóddal 

ellátottak. A tömörítési technikák célja, hogy erőt gyakorolva a guttapercha pointra, azt a 

csatorna falának préseljük és javítsuk a tömés széli záródását, egészen addig folytatva ezt, amíg 

a gyökércsatornát teljesen feltöltöttük.  A préselő eszköz (pl. spreader) használata után 

visszamaradó résbe újabb méretben igazodó guttapercha csúcsot juttatunk. Így jól kondenzált, és 

lehetőség szerint jól záródó tömést készíthetünk.    Az alfa módosulatú guttapercha pointokat 

elsősorban a termoplasztikus gyökértömés során használjuk, itt hő hatásának tesszük ki az 

anyagot és ebben a plasztikus állapotában sealer, ragasztó használata mellett készítünk belőle 

gyökértömést.    Ezek a guttapercha csúcsok (alfa) csak medium, medium-fine, vagy fine-fine 

méret jelöléssel ellátottak és konicitásuk is nagyobb, mint a béta változatoké. 

A gyökértömésre használt guttaperha poenok összetétele: 

• 22% guttaperha 
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• 59-75% cinkoxid 

• Adalékok: viaszok, színező anyagok, antioxidánsok és fémsók  

A guttapercha ideiglenes tömőanyagként is ismert. Bizonyos helyzetekben a kezelést 

megszakíthatja a fogorvos, így az előzetesen kialakított üregbe a foganyag és a fogbél védelme 

érdekében ideiglenes tömést helyez.   

 

2. ábra: Guttapercha ideiglenes tömésként való használata fantom betéten 

4.2 Kompozíciós anyagok 

Az anyag nevét komplex összetételének köszönheti, az angol composition-összeállítás 

kifejezésből származik. Az orvosi alkalmazása bizonyos típusainak, már teljesen „kiment” a 

divatból, lévén az adott célra sokkal megfelelőbb és modernebb anyag. Erre jó példa a ma már 

nem alkalmazott, a lenyomatanyag típusba sorolható „zöld kerr” rúd. Ezt az anyagot rézgyűrűs 

lenyomatvételi technikára alkalmazták rögzített pótlások készítése során. A módszer lényege az 

volt, hogy az előzetesen preparált fogak csonkjaira méretben megfelelő rézgyűrűt nyomtak, úgy, 
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hogy azt megtöltötték termoplasztikus lenyomatanyaggal (zöld kerr rúd). Ezt követően a 

lenyomatvétel második fázisában gipsz alaplenyomatot nyomtak a szájképletekre. Szerencsés 

esetben a gipsz kötése után ezt a gipszet és gyűrűs csonk lenyomatokat tartalmazó rendszert 

óvatosan egy egységként távolították el. Ma ezt a technikát felváltották az elasztomerekkel vett 

egy és két fázisú két tényezős lenyomatvételi technikák.  

Az ADA (American Dental Association) osztályozása alapján két típusát különböztetjük meg a 

kompozíciós anyagoknak. 

I. Típus : Lenyomatvételre használható, rugalmatlan (termoplasztikus) lenyomatanyag. 

II. Típus : Lenyomat kanál, és alaplemez készítésére használható anyag. 

 

3. ábra: alaplemez fogatlan gipszmintán kompozíciós anyagból 
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4.2.1 Összetétel 

• 40% természetes és szintetikus gyanták 

• Shellak (Az indiai lakk tetű nősténye termeli peterakáskor. Szárított pehely 

formájában kerül forgalomba, amelyet denaturált szeszben feloldanak, és lakkot is 

előállítanak belőle.) 

• 7% viaszok 

• 3% sztearin sav (oldószer és plaszticizáló) 

• 50% töltőanyag (kovaföld, talkum) 

4.2.2 Termikus és mechanikai tulajdonságok  

Ezeket az anyagokat 37-45
o
C tartományban használjuk, plasztikus vagy folyékony állapotban 

formálhatóak és alkalmasak lenyomatvételre. Visszahűtve ridegebbek. Az I. típus 45
0
C-on szinte 

teljesen, 85%-ban folyékony, míg a II. típus csak 70%-ban folyékony ugyan ezen a 

hőmérsékleten. Jellemzi őket a rossz hővezető képesség. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 

használatuk során a hőközléshez hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy egyenletes 

hőmérséklet alakuljon ki az anyag minden pontján. A lenyomatanyag változat a külső 

hőmérséklet változásaira igen érzékeny. Ahhoz, hogy a lenyomatot az anyag megőrizze, és ne 

torzuljon, hűvös helyen kell tárolni (jeges vízfürdő), mely meleg klíma esetén szükséges. Az 

anyag viszkozitása is nagy. Ez nem könnyíti meg a lenyomatvételt. A viszkózus anyag nehezen 

képes a szájképleteket körülfolyni, és ez által az apró részleteket visszaadni. Visszahűlve pedig 

túl keménnyé, rideggé válik, így az alámenős részekbe „kapaszkodik” a lenyomat, megnehezítve 

az eltávolítást. Ezért a tulajdonságáért a nem elasztikus lenyomatanyagok csoportjába soroljuk. 

A kompozíciós anyagok térfogatállósága szintén nem jó, nagy a hőtágulási együtthatójuk, mivel 

viaszokat és gyantákat tartalmaznak. A szobahőmérsékletre történő lehűléskor 0,3 VV% a 

zsugorodásuk. A használat során óvakodjunk a direkt hő hatástól, a II. típusú anyag 

formázásakor használt égők lángja fölött mindig mozgatva melegítsük át az anyagot. Ha megég 

a kompozíciós anyag, porózussá válik, később töredezik. Nagyon körülményes a lenyomatanyag 

változatok használata is. A rossz dimenzióstabilitása miatt a hőmérsékletre figyelni kell. Ha 

lehet, a lenyomatot 1 órán belül ki kell önteni, é a deformálódástól meg kell óvni. 
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4.3. Viaszok  

A viaszok szerves polimerek; zsírsavaknak alkohollal képzett észter származékai. 

4.3.1. Összetétel 

A fogászatban alkalmazott viaszok természetes és szintetikus viaszok keverékei, de ezeken kívül 

természetes gyantákat, olajokat, zsírokat, gumit és színező anyagot is találunk bennük. A 

természetes viaszok igen változatosak, tulajdonságaik nehezebben kontrolálhatóak. Ellentétben a 

szintetikus viaszokkal, amelyek összetételükben homogénebbek, tulajdonságaik biztosabban 

szabályozhatóak.  

A fogászati viaszokban természetes és szintetikus viaszokat egyaránt találunk. A természetes 

viaszok közé soroljuk az ásványi, a növényi, és az állati viaszokat.  

Az állati viaszok között az ismertebbek a méhviasz, az ámbráscetek ámbrája és a birkagyapjúban 

található lanolin is. A méhek mellett más rovarok is termelnek viaszt. A méhviasz 62-65 °C körül 

lágyul, keményítő hatása van, szájhőmérsékleten a viasz folyékonysági tulajdonságát javítja. Az 

ámbra fő alkotórésze a cetil-palmitát, ami szintén észter. A lanolin főként szterolok észtereiből 

áll. A növények felületi védőrétegként választanak ki viaszt, ami véd a párolgás és a nedvesedés 

ellen, és még hidratál is. Ismertebb növényi viasz a pálmaviasz, a cukorrépaviasz és a japánviasz. 

A karnaubaviasz egy természetes viasz, melyet a Brazília északkeleti részén őshonos 

karnaubapálma (Copernicia prunifera) leveleiből nyernek. A viaszok királynőjének is nevezik. 

Általában kemény, sárgásbarna lemezkék formájában fordul elő. Az előállítás során a 

pálmaleveleket összegyűjtik, majd erős mechanikai behatásokkal fellazítják, és kinyerik a 

bennük található viaszos anyagot, majd a folyamat végén a kinyert anyagot megtisztítják. A 

természetes viaszok közül a pálma viasznak van a legmagasabb olvadási tartománya (65-90
 o

C), 

ezért ezzel emelik a fogászati viaszok olvadási tartományát, és fokozzák a keménységet.  Az 

ásványi viaszokat szénből és lignitből vonják ki. Magas zsírsav- és alkoholtartalmuk miatt 

kemények. Eredetileg sötétbarnák és szagosak, de megtisztítva felhasználhatók. Ismertebb 

képviselői az ozokerit, cerezin. A petróleumból nyert mikrokristályos viaszok csökkentik a 

viaszokban a hűtés során kialakuló zsugorodási stresszt. Az alacsony molekulasúlyú polietilén 

hozzáadása a szintetikus viaszokhoz a kémiai tulajdonságok pontosabb szabályozása érdekében 

történik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szterol
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4.3.2. Osztályozás 

A fogászati viaszokat a felhasználásuk szerint osztályozhatjuk. Ez alapján megkülönböztetünk 

mintázó viaszt, laboratóriumi viaszt és lenyomat viaszt. 

4.3.2.1. A mintázó viaszok 

A fémből készült pótlások hagyományos előállítási technikája a viaszvesztéses eljárás. Ebben a 

folyamatban a majdani pótlást megmintázzák viaszból (viaszmintázat). A fém megömlésének 

elősegítése érdekében módosítanak (öntő csapokkal látnak el). A viaszmintázatot speciális 

beágyazó anyaggal körül veszik (beágyazzák). A beágyazás segítségével a fogtechnikus egy 

öntőformát készít, amiből az öntés előtt a viasz mintázatot kiégeti. A kiürült öntőformába 

történik a forró fém olvadék bejuttatása öntés során. Ha megömlött az öntvény, azt az 

öntőformából eltávolítják, és kidolgozzák. A viaszmintázat elkészítése során alkalmazott 

viaszokat nevezzük mintázó viaszoknak. Négy altípusa ismert az inlay viasz, az öntő gyanták és 

viaszok, és az alaplemez viaszok.  

 

4. ábra: különböző keménységű mintázó viaszok 
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5. ábra: fogcsonk viasz 

 

4.3.2.2. Inlay viaszok 

Az I. típusú inlay viasz keményebb és direkt technikával/szájban történő megmintázás 

alkalmával készített inlay mintázásra használják. A II. típus puhább és az indirekt mintázás 

(lenyomat alapján készített gipszmintára mintáz a fogtechnikus) során alkalmazzák. 
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6. ábra: inlay viasz 

 

4.3.2.3. Mintázó gyanták 

Ezek az anyagok valójában nem viaszok, csak a mintázó viaszokkal azonos funkció miatt 

sorolandók ebbe a kategóriába a nemzetközi osztályozás szerint. Előnyös tulajdonságuk, hogy 

könnyen, és maradéktalanul kiégnek a beágyazó anyagból, és jó fizikai tulajdonságokkal 

rendelkeznek. Többségük fényrekötő gyanta, melyből 2-3 mm rétegekben rakva mintázatot 

készítenek, például egy korona mintázatát. A beágyazás után 695
o
C-on, 45 percig égetik ki az 

öntőformából.  

 

7. ábra: Öntött csapos műcsonk mintázata mintázó gyantával 
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4.3.2.4. Öntő viaszok 

Olyan előre gyártott viaszelemeket értünk az öntő viaszok alatt, melyek a technikus munkáját 

segítik akkor, amikor például mintára öntött fémlemezt készít. 

 

8. ábra: Mintára öntött fémlemez nyereg rész mintázására használt viasz elem 

 

9. ábra: Mintára öntött fémlemez kapcsok mintázására használt viasz elem 
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10. ábra: Középső: Alsó mintára öntött fémlemez fő összekötő ív mintázására használt viasz, két 

szélső viasz rúd: csapozásra használt viasz elem öntvények viaszmintázatának készítésekor 

 

 

 

11. ábra: öntő viasz 
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4.3.2.5. Alaplemez viaszok 

 Az alaplemez viaszok közül a legismertebb a rózsaviasz, mely kivehető pótlások harapási 

magasság meghatározásához, és rögzített pótlások során készített harapási regisztrátumok 

készítésére használatos. A fogtechnikusok mandzsettázás során a teljes fogsor funkciós 

kanalának funkciós széle alá helyezik, és a lenyomat kiöntése után ennek segítségével funkciós 

árok létrejöttét segítik elő a funkciós mintán. Az alaplemez viaszoknak három fajtája ismert.  

1. Puha változat 

2. Közepesen kemény, átlagos klíma (hőmérsékleti) viszonyok esetén, az év 

hűvösebb időszakában használatos. 

3. Kemény, mely meleg klíma mellett például nyáron használatos. 

 

12. ábra: modell viasz (harapási regisztrátum és viaszsánc készítésre használt rózsa viasz)  

 

4.3.2.6. Laboratóriumi viaszok 

Ezek az anyagok a különféle laboratóriumi eljárások során használatosak, például forrasztás előtt 

a forrasztandó elemeket rögzítik velük. Lenyomatok gipszel való kiöntése előtt a lenyomat 

körülhatárolására s használhatóak, vagy az alámenős részek kiviaszolására. 
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4.3.2.7. Lenyomat viaszok 

Ezek az anyagok főleg fogatlan állcsontról vett funkciós lenyomat során voltak régebben 

használatosak. Egyéb típusok alkalmasak lehetnek harapási regisztrátumok készítésére. 

 

13. ábra: harapási sablon: viaszsánc és kompozíciós alaplemez 

4.3.3. A viaszok tulajdonságai 

A viaszok összetett szerkezetében egyaránt megtalálhatjuk a kristályos és amorf komponenseket. 

Tekintettel erre a heterogén szerkezetre, és a viaszokban megtalálható alkotóknak a nagyon 

eltérő tulajdonságaira, illetve azok eltérő méretére (molekula nagyság) és eltérő olvadáspontjára, 

a viaszoknak nem olvadáspontjuk, hanem olvadás tartományuk van, mely 5-30 
o
C között 

változik. 
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14. ábra: viasz melegítése 

 

15. ábra: olvadt viasz formába öntése 

 A fogászati anyagok között a legnagyobb hőtágulási együtthatóval bírnak, ezért szükséges az 

öntés során az elkészítendő öntvény pontossága érdekében a beágyazó anyagokkal ezt a térfogat 
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változást kompenzálni. Bizonyos viaszok esetében 0,4% térfogat változás is bekövetkezhet az 

olvadási tartományról való szobahőmérsékletre történő hűtés során.  

 

16. ábra: Viaszok visszahűlése után tapasztalt zsugorodás. 

Ez két kontrakciós fázist jelent. Az első a halmazállapot változást kíséri, a második a további 

hűtés során jelentkezik, míg az anyag a szoba hőmérsékletére hűl. 

A viaszok részben rugalmas anyagok, ezért a deformáló hatás megszűnte után igyekeznek eredeti 

alakjukat visszanyerni, ezt viasz disztorziónak nevezzük.  

       

17. ábra: A viaszok visszarugózó képességének bemutatása. Bal oldali kép a meghajlított viasz 

rúd, jobb oldali képen a deformáció megszűnése után kis idővel 
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Ez azt jelenti, hogy, ha egy vékony viasz rudat meghajlítunk, az igyekszik visszatérni eredeti 

alakjához. Sajnos a mintázó viaszoknál komoly deformációs probléma léphet fel, akkor, ha a 

mintázat egyes részeit nem egyenletesen melegítik fel és hűtik le, hisz a kész öntvény a 

deformált alakot veszi fel, ezért később illeszkedési problémákat tapasztalhatunk. Ahhoz, hogy 

minimalizáljuk a mintázat torzióját, a mintázó viaszt lassan kb. 15 perc alatt kell a használati 

hőmérsékletre felmelegíteni. A mintázatot minél hamarabb be kell ágyazni.  

 

18. ábra: viasz mintázat beágyazó anyagban 

Ha nincs mód a mintázat azonnali beágyazására, akkor alacsony hőmérsékleten kell tárolni 

(hűtőszekrényben), mert alacsony hőmérsékleten a visszarugózás lassú, bár a tervezett beágyazás 

előtt időt kell a mintázatnak adni, hogy felvegye a szobahőmérsékletet. 

A viaszok a legkülönfélébb formában és színben vannak jelen a piacon, hogy pár példát 

említsünk az inlay viaszok többnyire színes tömbök, az öntő viaszok lap, rúd vagy tömb 

formájúak. Az előre gyártott öntőviasz elemek olyan formában kaphatóak, amilyen részt 

mintáznak belőlük a készülő fogpótláson. Az alaplemez viaszok többnyire nagyobb lapok. 
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