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6. FOGÁSZATI KERÁMIÁK  

 

Egyszerű definíció szerint a kerámia fém(ek) és nemfémes anyag(ok) szervetlen vegyülete, ill. 

olyan mesterségesen előállított szilárd anyagok, amelyeket porból vagy szuszpenzióból 

formáznak majd magas hőmérsékleten egybefüggő anyaggá égetnek. A kerámiát a fogászatban 

az alábbi helyeken alkalmazzák: kerámia fog kivehető fogpótlásokhoz, fémre égetett kerámia 

fogpótlások, fémmentes kerámia fogpótlások  

 

A kerámiák lehetnek azonos atomokból felépülőek, vagy vegyületkerámiák.  

Kerámiák szerkezete lehet kristályos, vagy amorf. Az atomok között létrejövő kötéstípusok pedig 

lehetnek: 

-ionos: fém és nem fém között létrejövő vegyület (NaCl, MgO, Al2O3, ZrO2, stb.),  

-kovalens: két nemfémes anyag vegyülete (SiO2), vagy csak egy nem fém (gyémánt, grafit, Si, 

stb.). A fémektől a kerámiák elsősorban abban különböznek, hogy a részecskék között kovalens 

vagy ionos kötés van, tehát hiányzik a szabadelektron felhő így nem vezetik az áramot és nem 

alakíthatóak.  
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A kerámiák több szempont alapján is csoportosíthatóak: műszaki kerámiák: fém oxidok: Al2O3 

(korund), Fe2O3 MgOAl2O3 (spinel) fém karbidok: WC TiC fém nitridek: TiN  

üvegek (szilikátok) kvarcüveg: SiO2> 99,5% nátronüveg (ablaküveg, pohár, stb.): 70%SiO2 

15%Na2O 15%CaO finom kerámiák cserepek fajanszok (pl. ónmázas kerámiák) porcelánok 

(laboratóriumi eszközök, gyógyászat, háztartás, villamos szigetelők) kaolin Al2(SiO5)(OH)4) és 

egyéb semleges ásvány keveréke csempe, mettlachi tégla, szilika tégla (95% SiO2 3%CaO 

2Al2O3), samott-tégla (60%SiO2 40%Al2O3) természetes, ásványi kerámiák mészkő (CaCO3), 

márvány kvarc (SiO2) gránit (alumínium-szilikát).  

 

A kerámia előnye kémiai stabilitása, biokompatibilitása, alak és formaállósága, legjelentősebb 

hátránya pedig ridegitása.  

 

 

 

1. ábra: Kerámia leplezés fraktúrája 

 

A fogászatban nagyszámú termék érhető el, illetve számos új termék kerül bevezetésre minden 

évben. A választás nem egyszerű a termékek közül, a feldolgozók, alkalmazók 

felkészültségüknek, anyagtani, és technológiai és egyes esetekben például esztétikai érzékük 

alapján döntenek az alkalmazandó kerámiák közül. Gyakori szempont például az in vitro 

szilárdsági értékek, esztétikai hatások, a transzparencia, transzluszencia, feldolgozhatóság 

figyelembe vétele, mint döntési szempont. 
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6.1 A fogászati kerámiák csoportosítási szempontjai 

A fogászatban alkalmazott kerámiákat is több elv és cél szerint lehet csoportosítani, segítve ezzel 

a kommunikációt, és a képzést, gyakran a reklám célokat is. Optimális esetben a csoportosítási 

elvnek, elveknek klinikai, technológiai releváns információkat kell nyújtani a felhasználóknak az 

anyag használhatóságáról, hol lehet alkalmazni (például elülső (front), vagy oldalsó (rágó) 

területeken), milyen típusú pótlásoknál, milyen típusú fogpótlás előállításához használható 

(például szóló koronákhoz, rövid hidakhoz, hosszabb rögzített pótlásokhoz, kivehető 

fogpótlásokhoz, stb.), hogyan lehet, milyen ragasztóanyagokkal lehet a fogszövetekhez 

(dentinhez, fogzománchoz) rögzíteni, szükséges-e speciális adhezív rendszer alkalmazása vagy 

hagyományos makro illetve mikromechanikai ragaszási technika elegendő. Különféle 

csoportosítási rendszereket javasoltak az elmúlt években, amelyek hol a klinikai indikációkat, hol 

az összetételeket, mikrostruktúrát, törési ellenállási értékeket vették alapul a rendszer 

kialakításához. Nehézséget jelentett ezen rendszereknél, hogy a nagyszámú újonnan kifejlesztett 

anyag hogyan illeszkedik be ezen beosztási rendszerekbe, illetve segítheti e a felhasználók 

eligazodását a kerámiák között. Egyik leglogikusabbnak tűnő beosztás a kerámiák összetétel 

szerinti áttekintése, mely mind a fogtechnikusok, mind a fogorvosok munkájában segíti az 

eligazodást. Egyik legismertebb beosztási rendszer a Kelly és Benetti szerzők által javasolt 

rendszer, mely a kerámiák üvegtartalma szerint a.) túlnyomó részt üveget tartalmazó anyagok, b.) 

különböző részecskékkel töltött üvegmátrixot tartalmazó anyagok, c.) polikristályos kerámiák, 

melyek nem tartalmaznak üveget. Sajnos ezen rendszer klinikailag nehezen értelmezhető, nem 

segíti a betegellátók munkáját, habár az üvegfázis mennyisége jelentősen befolyásolja az 

esztétikai hatását a kerámiáknak, hatással van például ezek transzparenciájára, 

transzluszenciájára is. A un. hagyományos üvegkerámiák esztétikus eredményt tudnak 

biztosítani, míg a polikristályos kerámiák esztétikailag kedvezőtlenebbek. Ez utóbbi kerámiákat 

elsősorban „vázanyagként” substrukura anyagként szokás alkalmazni, de az újonnan fejlesztett 

transzparensebb, szinezett cirkónium-oxid kerámiák megváltoztatták ezen korábbi alkalmazási 

lehetőségeket. 
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2. ábra: Cirkónium-oxid kerámia a fogászati implantátum 

transzgingivális elemeként 

 

Hasonló helyzet alakult ki a részecskékkel töltött üvegmátrixot tartalmazó anyagok esetében is, a 

monolitikus kerámiáknál a lítium diszilikát kerámiák megjelenésével, melyek rendkívűl 

népszerűek, esztétikusak. 

 

 

3. ábra: Fém mentes kerámia pótlás a gipszmintán 
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4. ábra: Fém mentes kerámia pótlás a behelyezés után 

 

Az elmúlt időszakban a jeltős mértékben kerámiával, kerámia részecskékkel, kerámia 

töltőanyaggal rendelkező rendszereket is a kerámiákhoz sorolják be, „kerámiaszerű” fizikai 

tulajdonságaik miatt. Ezen csoportosításnál az első csoportba az üvegmatrixú kerámiák, 

masodikba a polikristályos kerámák, harmadikba pedig gyanta matrixot tartalmazó kerámiák 

tartoznak. 

 

 

5. ábra: Fém mentes (ZrO2) kerámia pótlások vázanyagként 
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6. ábra: Fém mentes (ZrO2) kerámia pótlás 

 az üvegkerámiával leplezés után 

 

 

Az üvegmatrixú kerámiák között a földpát kerámiák, a szintetikus kerámiák (leucit tartalmú 

kerámiak, lítium diszilikát kerámiák, fluoroapatit alapú kerámiák), és az üveginfiltrált kerámiák 

(Alumínium, alumínium és magnézium, alumínium és cirkónium-oxid) találhatóak. A 

polikristályos csoportba az alumínium, stabilizált cirkónium-oxid, a cirkónium-oxiddal 

megerősített alumínium-oxid, alumínium-oxiddal megerősített cirkónium-oxid tartozik. A gyanta 

mátrixú kerámiák közé a gyanta nanokerámia, üvegkerámia gyantával átitatott mátrixú, és a 

cirkónium-szilika kerámia gyantával átitatott mátrixú anyagok tartoznak. 

Ezen csoportosításon belül az egyes anyagok feldolgozási mód, cél (váz, monolit, leplező), 

savazhatóság, és klinikai indikációs területek (leplező, részlegesborító pótlás, teljes borító pótlás 

(front illetve moláris területekre), rögzített pótlás hossza, implantátum pillér), is beosztásra 

kerülhetnek, segítve ezzel a felhasználók eligazodását az elérhető anyagok sokasága között.  

Az áttekintést összefoglalhatja a kerámiák különféle csoportosíthatósági szempontjainak is az 

áttekintése, melyek például: 

   

1. Kémiai összetétel 
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2. Olvadáspont  

3. Fizikai - kémiai tulajdonság  

4. Feldolgozási mód 

5. Fogaszati felhasználási terület  

 

6.2 Kémiai összetétel 

A fogászatban alkalmazott kerámiák kémiai összetétel szerint elsősorban üveg alapúak, 

melyekbe egy leucit kristály válik ki (VITA VMK fogászati üvegkerámia összetétele 

térfogatszázalékban: 52,4% SiO2, 15,15% Al2O3, 9,9% K2O, 6,58% Na2O, 2,59% TiO2, 5,16% 

ZrO2, 4,9% SnO2, 0,08% Rb2O, 3,24% B2O3, CO2, H2O).  

Alacsony olvadáspontú kerámia kémiai összetétele: 

 

Térfogat % 
BIODENT 

Opaque B62 

BIODENT 

Dentin 

BD27 

SiO2 52,0 56,9 

Al2O3 13,55 11,80 

K2O 11,05 10,0 

Na2O 5,28 5,42 

TiO2 3,01 0,61 

ZrO2 3,22 1,46 

SnO2 6,4 - - - - 

RbO2 0,09 0,10 
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CaO - - - - 0,61 

BaO 1,09 3,52 

ZnO - - - - - - - - 

B2O3,CO2,H2

O 
4,31 9,58 

 

 

A kerámiák előállításánál földpát, kvarc, és kaolin kerül alkalmazásra, mely alkotók aránya 

befolyásolja a végtermék fizikai, kémiai, esztétikai sajátosságait.  

 

A fogászatban alkalmazott kerámiáknál kaolint nem alkalmaznak, a fontosabb alkotók (K2O, 

Al2O3 és SiO2, összetételében K2O-Al2O3-4SiO2) arányának hatását mutatja a pszeudobináris 

fázisdiagram, ill. az előállítási paramétereket a fázisdiagramon, ahol a leucit tartalmú kerámiák 

előállítási lehetőségei láthatóak (H.I.P. hot isostatic pressing). Az egyes gyártók receptúráiban az 

ezeken kívül egyéb adalékanyagok (pl. kristályosodást segítő, színező anyagok) is találhatóak. 

A megőrölt kerámia finom por formában (fritt) kerül felhasználásra, ahol folyadékkal keverve 

pasztaszerű konzisztenciájú anyagként felhelyezik pl. a fém felszínre, majd vákuum alatt hevítik, 

szinterezik un. kerámia kályhában, majd a hűtés alatt kristályosodnak ki a sajátságos leucit 

kristályfázisok. Amennyiben ezen kerámiák mikrostruktúráját nézzük egy amorf (nem kristályos) 

fázis, és 1 vagy 2 kristályos diszperz fázis, ezenkívül a nem kristályos fázisban pórusok 

(légzárványok ) találhatóak. 
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7. ábra: Fémre égetett kerámia híd a gipszmintán 

 

 

8. ábra: Fémre égetett kerámia híd 
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9. ábra: Fémre égetett kerámia híd 

 

 

 

10. ábra: Fémre égetett kerámia híd próbája 
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11. ábra: Fémre égetett kerámia híd próbája esztétikai jelzésekkel 

 

A közelmúltban egyre több iparban alkalmazott nagy szilárdságú kerámia fogászati alkalmazását 

is kifejlesztették. Ezen rendszerek elsősorban egyes pótlásoknál (korona, híd…) a fémek helyett 

kerültek bevezetésre, új feldolgozási, fogtechnikai rendszereket is kialakítva (pl.: CAD-CAM 

központok). 

Az iparban is alkalmazott nagy szilárdságú kerámiák (ZrO2, Al2O3) a betegellátásban is 

alkalmazásra kerülnek így a fogászatban is, mint implantátumok, fogpótlások vázanyaga. A 

cirkónium ezüstfehér színű, jól alakítható, nagy szilárdságú fém. Az elem oxidját Klaproth 

ismerte fel 1789.-ben, magát az elemet színtiszta állapotban Berzelius állította elő 1824- ben. 

Atomerőművekben reaktorszerkezeti anyag. Az acélnál sokkal kevésbé nyeli el a neutronokat. 

Cirkónium-dioxidot a legfontosabb ásványaiból, a cirkónium homokból és a cirkónföldből 

nyerik. A cirkóniumból (Zr) oxigén felvétele mellett (O2) cirkónium-dioxid (ZrO2) jön létre, 

mely majdnem minden cirkón termék alapját képezi. A cirkónium-dioxidból készített teljes 

kerámiák speciális gyártási technikákat, CAD/CAM rendszereket igényelnek, így érhetik el a 

nagyfokú szilárdságot. E kerámia sajátossága, hogy erőhatás esetén a kristályrácsok monoklin-

tetragonális átalakulása zajlik le, mely energiaelnyelő hatású, így a repedés továbbhaladását 

csökkenti, gátolja. Anyagtani-mechanikai tulajdonságait az 5 térfogat % Y2O3 hozzáadásával 

stabilizálták, mely mechanikai tulajdonságait kedvezően befolyásolta. 

Az alumínium-oxid (timföld) egy szervetlen alumíniumvegyület, amelynek összegképlete Al2O3. 

Vízben oldhatatlan, fehér por. Olvadáspontja: 2050 °C. Tömör állapotban igen ellenálló. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/alum%25c3%25adnium
http://hu.wikipedia.org/wiki/oxig%25c3%25a9n
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Hatszöges rendszerben kristályosodik. A természetben előfordul korund formájában. A korund 

színtelen vagy sárgás színű kristályokat alkot. Alumínium-oxid kristályok a drágakövek közül a 

rubin és a zafír. A rubint króm-oxid festi vörös színűre, a zafírt kobalt-oxid kék színűre. A 

smirgli olyan korund, amit vas-oxid színez szürke színűre.  

Az alumínium-oxid műszaki kerámia előállításához alkalmazott klasszikus portechnológia egyes 

fázisait igen sokféleképpen lehet megvalósítani. Jól ismert alakadási technológia az alumínium-

oxid műszaki kerámiák sajtolása területén az egy- és kétoldali sajtolás, illetve az izosztatikus 

préselés. A szinterelés módja jelentős mértékben befolyásolja a termék minőségét, attól függően, 

hogy az milyen kemencében, milyen atmoszférában történik.  

1.1.1. Olvadáspont  

A kerámiákat az alábbi beosztás szerint szokás csoportosítani az olvadáspontjaik szerint:  

• Magas olvadáspontú   1300°C<  

• Közepes olvadáspontú  1101-1300°C  

• Alacsony olvadáspontú  850-1100°C  

• Ultra alacsony olvadáspontú  850°C>  

 

A legtöbb fogászatban alkalmazott kerámia (ezek az un. üveg vagy leucit tartalmú kerámiák) az 

alacsony olvadáspontú csoportba tartozik, melyeket egyénileg égetnek fel pl. a fém, vagy váz 

(Al2O3, ZrO) kerámiákra és kiváló esztétikai hatással rendelkeznek. Egyes esetekben azonban az 

ultra alacsony olvadáspontú kerámiák alkalmazása célszerű pl. a titánra égetett kerámiák esetén 

ahol az égetési hőmérséklet nem haladhatja meg a 882 
o
C-ot, vagy kerámia szélek zsugorodási 

pontatlanságainak javítása esetén, amikor a korrektúra anyag felolvasztásakor nem olvad fel a 

teljes kerámia, melyből a pótlás készül. Ilyen esetben az olvadék újrakristályosodása, a leucit 

kristályok méretváltozása kedvezőtlen esztétikai eredményt eredményezhet. Kedvező ezeken 

kívül, hogy alkalmazásuk energiatakarékos, és a fém vázakra is kisebb hőmérséklet és így 

deformáló hatása van. (Termékek pl.: Duceram - LFC /égetési hőmérséklet: 660 °C/, VITA 
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Titankeramik /égetési hőmérséklet: 790 °C /, IPS® Classic Korrekturmaterial /égetési 

hőmérséklet: 740 °C /, Finesse / égetési hőmérséklet: 750 °C/).  

1.1.2. Fizikai - kémiai tulajdonság  

A fogászati kerámiák fizikai-kémiai tulajdonság szerint üveges karakterű anyag az, amelynek 

tulajdonságai legnagyobb mértékben a jelenlévő üvegfázisból vagy üvegfázisokból vezethetők le, 

míg kerámia karakterű anyag az, amelynek tulajdonságai legnagyobb mértékben a jelenlévő 

kristályos fázisból, vagy fázisokból vezethetők le.  

Üveges karakterű anyagok, melyek atmoszférikus nyomáson képződnek különböző elnevezései 

pl.: földpátporcelán, fémkerámia, szintetikus kerámia, üvegkerámia, melyek kémiai összetétele 

nem különbözik jelentősen egymástól, és tulajdonságaik is hasonlóak.  

Kerámia karakterű anyagok, melyek atmoszférikus nyomáson képződnek lehetnek bioinertek 

mint pl.:  

• Al2 O3 kerámiák  

▪ 73% Al2O3 tartalom alatt  

▪ 73% Al2O3 tartalom felett  

• MgO•Al2O3 kerámiák (spinell)  

• ZrO2 kerámiák  

vagy pl.: bioaktívak: 

• Ca10(PO4)6(OH)2  

• Ca10(PO4)6(O,F)2 +ßCaO•SiO2  

Ezen un. kerámia karakterű rendszerek fizikai paraméterei (pl.: hajlítási szilárdság) általában 

többszöröse a hagyományos üvegkerámiákénál, azonban esztétikai sajátosságaik nem érik el az 

un . üveg, vagy leucit tartalmú kerámiákét. 
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Hajlítási szilárdság (MPa) összehasonlítása kerámiáknál (Tinschert és mts 2000. J Dent) 

Zirkoniom 913 

In-Ceram Alumina 429,3 

Vitadur Alpha Core 131 

IPS Empress 83,9 

Vita VMK 68 82,7 

Dicor 70,3 
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2. A fogászati kerámiák csoportosítása a fontosabb feldolgozási módok szerint 

• Egyénileg égethető kerámia  

• Önthető kerámia  

• Préselt kerámia  

• CAD-CAM eljárással megmunkált kerámia  

 

A fogászatban a leghasználatosabb az un. egyénileg égethető kerámia, ahol a megőrölt kerámia 

port folyadékkal pépes jellegű anyaggá alakítják, és az így kapott anyagot helyezik el pl. a fém 

felszínére, ahol 800-1000°C- ra hevítik speciális kályhákban, vakuum alatt. A kerámia szemcsék 

(frittek) ezen hőmérsékleten szintereződnek, és a fém felszínhez kötődnek. A kerámiát ezen kívül 

lehet önteni, préselni, vagy a manapság legelterjedtebb módon CAD-CAM technológiával 

feldolgozni. Az ily módon feldolgozott kerámiákból kedvező esztétikai hatású fogpótlások 

(fémmentes kerámiapótlások: inlay, onlay, overlay, korona, teljes borítókorona, részleges korona 

(héjkerámia), híd) készíthetőek. 

 

 

12. ábra: Préselt kerámia pótlási technológia 
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13. ábra: Préselt kerámia pótlás kibontása a beágyazó anyagból 

 

 

 

1.1.5. A kerámiák csoportosítása fogaszati felhasználási terület szerint 

  

• leplezésre alkalmazható kerámiák  

• nemesfém leplezésére  

• nem nemesfémötvözet leplezésére: NiCr, CoCr, Ti  

• kerámiaváz leplezésére 

• fém mentes kerámia pótlásokhoz alkalmazható kerámiák  

• Megerősítés nélkül  

• önthető kerámiák (Dicor)  

• préselhető kerámiák (IPS Empress)  

• Gyári kerámia tömbök (CAD/CAM)  

• Kerámia szubstruktúra készítéséhez alkalmazható kerámiák 
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• In-Ceram rendszerek (Alumina, Spinell, Zirkonia)  

• CAD/CAM feldolgozású kerámiák 

• Kombinált rendszerek  

 

 

14. ábra: Fémre égetett kerámia pótlás fém-kerámia határfelületi TEM képe (A- fém felületi SiO2 

zárványok-C kerámia alatti kevert kristályok 
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