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Protetická technologie
Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím
inovuje výuku teoretického vyučování, zároveň
motivuje a aktivuje žáky.
Seznamuje s formovacími hmotami, s jejich
složení a s hlavními požadavky na ně.
Pojednává o potřebách pro licí techniku.
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje
pozornost žáků a upevňuje poznatky nabyté
ve výuce.
formovací hmoty, zatmelování, ostřivo, pojivo,
expanze, metoda ztraceného vosku,
žáruvzdornost, průlinčitost, licí forma

Druh učebního materiálu:
prezentace

Pomocné stomatologické
materiály

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Blanka Nováková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Rozdělění stomatologických
materiálů
Hlavní stomatologické materiály
kovové slitiny
plastické hmoty = umělé pryskyřice
keramické hmoty
Pomocné stomatologické materiály
otiskovací hmoty
modelové hmoty
modelovací hmoty
formovací hmoty (+ spájecí prostředky a tavidla) 
izolační prostředky
brusné a leštící prostředky

Formovací hmoty
•

•
•
•
•

•

Formovací hmoty jsou pomocné materiály, které se používají
při nepřímém pracovním postupu zhotovování zubních náhrad.
Principem nepřímého postupu je
vytvoření modelu náhrady z vosku (nebo modelovacího plastu)
vytvoření formy
vytvoření dutého prostoru odstraněním modelu náhrady vyplavením
nebo vypálením (metoda ztraceného vosku)
vyplnění formy některým hlavním protetickým materiálem a přeměna
v hotový výrobek

Formovací hmoty se používají v technologii plastů, slitin i keramiky
a podle toho se liší i jejich chemické složení a vlastnosti.

Požadavky
•
•
•

•
•
•
•

Přesnost reprodukce - dostatečná expanze (měla by být shodná
s tepelnou kontrakcí odlévané slitiny - odlitek musí být co nejpřesnější,
odchylka je max. 0,1 - 0,2%.)
Pevnost
Odolnost vůči vyšším teplotám tj. nad 950 °C, tzv. žáruvzdornost

Přiměřená doba zpracovatelnosti a tuhnutí
Jemnozrnnost - hladký povrch
Chemická i mechanická innertnost vůči modelovacímu i hlavnímu
materiálu
Průlinčitost (dostatečná možnost úniku vzduchu
uzavřeného ve formě tlakem litého kovu)

Potřeby pro licí techniku

•
•
•
•
•
•
•
•

licí vosk
formovací hmota
ohnivzdorná vložka
vakuová míchačka
elektricky vyhřívaná pec
tavicí a licí přístroj
stomatologická slitina kovů
tavidlo

Složení formovacích hmot
•
•
•
•

A) OSTŘIVO
hlavní, žáruvzdorná a expanzivní složka formovacích hmot
chemicky je to oxid křemičitý SiO
druhy: mletý křemen, krystobalit, směs obou předchozích

•
•
•
•
•

B) POJIVO
látky, které vážou ostřivo v pevnou hmotu
druhy: a) kamenná sádra (sádrové formovací hmoty)
b) fosforečnany (fosfátové formovací hmoty)
c) etylsilikát (silikátové formovací hmoty)

•
•
•
•
•
•
•

C) chemické přísady (do 3%)
např. síran draselný, chlorid sodný, chlorid draselný, grafit
způsobují hladkost odlitku a brání oxidaci odlitku = redukční atmosféra
podporují expanzi
zlepšují hladkost odlitku
zvyšují pevnost formovacích hmot
doplňují se barvivy (k rozlišení od jiných materiálů = spalitelná)

Dělení formovacích hmot
•

pro odlévání nízkotavenitelných kovových slitin
a) sádrové formovací hmoty

•
•

pro odlévání vysokotavenitelných kovových slitin
b) fosfátové formovací hmoty
c) silikátové formovací hmoty

Sádrové hmoty
–
–
–

–
–

 polyhydrát (kamenná sádra)
sádra se rozkládá nad 900 C
nelze tyto FH používat pro stomatologické slitiny s vyšším
bodem tání
hodí se pro odlévání nízkotavenitelných kovových slitin
druhy sádrových formovacích hmot:
FH sádrové křemenné (levnější typ)

GLORIA SPECIAL
FH sádrové krystobalitové

EXPADENTA

Fosfátové hmoty
–
–

vysoce žáruvzdorné
používají se pro odlévání vysokotavitelných slitin

–

druhy formovacích hmot:
SILIKAN
SILIKAN UNIVERSAL
Speciální tekutina SILISAN N
Formovací fosfátové hmoty pro titan
Titan se odlévá při teplotě nad1700 °C (SHERA TITAN - EASY)
Formovací (fosfátové) hmoty pro dentální keramiku
Např. liti a lisování IPS PressVEST

Silikátové (etylsilikátové)
formovací hmoty
- používají se pro vysokotavitelné slitiny (Cr–Co–Mo, Cr–Ni– Mo)

- ve velkých zubních laboratořích, kde se výhradně
zpracovávají vysokotavitelné slitiny „skořepinové zaformování“
- zaručuje rychlé prohřátí, tepelná expanze není ničím omezena
(kovové licí kroužky) a úsporu FH
- komplikovaná příprava
- souprava materiálů pro výrobu keramických licích
forem (ZAHOREX)
- obsahují kaolin, proto se jim někdy říká keramické

Expanze = roztažnost
•

udělat vše proto, aby se expanze uplatnila

•

získat přesný odlitek

•

tepelný pohyb FH by měl být shodný s tepelným pohybem kovové
slitiny

•

druhy expanze
1) expanze při tuhnutí
2) expanze teplotní = termická
3) celková expanze

•

1) expanze při tuhnutí
- hodnoty expanze při tuhnutí zpracované FH je dána zvětšením krystalů, které přijímají
určité množství vody
- hodnoty expanze: 0,10 – 0,40% lin (roztažnost do délky)
- hydrokrystalická expanze: 2,00 – 3,00% lin (nebezpečí deformace vosk. modelu)
- dnes spoléháme především na expanzi při zahřívání licích forem!

•

•
•
•
•
•
•

•

2) expanze teplotní = termická
- záleží na druhu ostřiva
- rozhoduje o hodnotách expanze při zahřívání v elektrických vyhřívacích pecích
- závisí na roztažnosti ostřiva (křemen, krystobalit)
Křemen: expanze probíhá pomaleji 500 – 600 ˚C, 0,40 – 0,70% lin
nehrozí popraskání licích forem při zahřívání
Krystobalit: náhlé přeměny, dochází k prudké roztažnosti a hrozí popraskání licích forem
v el. vyhřívacích pecích, 200 – 300 ˚C, 1,20 – 1,40% lin
Formovací hmoty ze směsi křemene a krystobalitu:
→ vyhřívat od začátku pomaleji: krystobalit 200 – 300 ˚C
3) celková expanze
- součet expanze při tuhnutí a expanze tepelné
Tento údaj by měl být shodný s kontrakcí použité stomatologické slitiny!!!

- přístroj: DILATOMETRY (expanze, dilatace = roztažnost)

Formovací hmoty
•

sádrové

EXPADENTA
GLORIA SPECIAL

•

fosfátové

SILIKAN
SILIKAN F (jemnější zrno - dnes už se nevyrábí)
SILIKAN UNIVERSAL (lze použít na nízko i vysokotavitelné slitiny)
SILISAN N (expanzní tekutina)
SmartVest® Rapid
Bellavest, Wirovest
Fujivest
Sheracast

•

spájecí hmota PERPLEX - dnes se už nevyrábí

Kontrolní otázky
1. Jak rozdělujme zatmelovací hmoty?
2. Vysvětlete pojem EXPANZE.

3. Jaké znáte druhy expanze?
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