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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 brusnými a leštícími nástroji.
Zabývá se bezpečností při práci s těmito materiály.
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje
pozornost žáků a upevňuje poznatky nabyté ve
výuce.
brusné a leštící materiály, frézy, vrtáčky, gumy,
kotouče, kužele, separační disky

Druh učebního materiálu:

prezentace

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

Brusné a leštící nástroje
 1) kovové vrtáčky

- používají se k opracování jemných detailů kovových
konstrukcí, k odstraňování zbytků formovacích hmot
a drobných vzduchových bublinek, popř.ke zdrsnění
retenčních ploch pro pryskyřici
- různé tvary - malé kulaté nebo konické vrtáčky
- tvrdokovové vyžadují větší pracovní rychlost
od 12 000 otáček za minutu
 2) frézy

a) kovové frézy z oceli
- používají se k opracování nekovových materiálů
(pryskyřice, šelak)
- vyrábějí se v mnoha základních tvarech
(kulaté, oválné, hruškovité…)
b) tvrdokovové wolframkarbidové frézy
- pro vypracování odlitků a frézovací techniku
- vyrábějí se ve tvarech hrušek, válečků a špiček
c) jemné tvrdokovové frézky
- k vypracování a leštění zlatých slitin
- k jemné úpravě sponových ramen z CrCo slitin

 3) brousky




a) diamantové brousky
- pro jemné opracování náhrad z plastu
- v různých tvarech (kotoučky, kuličky, válečky, špičky, jehly)
- sintrované - vrstva ubývá, ale stále je funkční




b) výměnné brousky
- vyráběny ve tvaru kotoučků různého průměru a různé tloušťky,
- na mandrel se upevňující šroubem





c) brousky natmelené na stopce = montované
- s jemnozrnným brusivem a používají se k jemnému obrušování
- pro obrušování pryskyřic se speciálně vyrábějí i velké hrubozrnné
brousky hruškovitého nebo oválného tvaru

Schéma funkce brousku:

 4) brusné terčíky = disky

- k opracování hladkých ploch různých typů protéz

- jako brusivo se používá drcený korund, karbid křemíku, smirek

nebo křemen









- druhy:
a) ocelové disky = HORICO
- z tenkého pružného ocelového plechu s natmeleným brusivem
na jedné nebo na obou stranách
b) disky z tvrzeného kaučuku = vulkarbodisky
- používají se jako řezný nástroj
- brusivo je do nich zavulkanizováno
c) papírové terčíky
- nesou nalepenou vrstvu brusiva různého původu
a různého zrnění

 5) gumové leštící nástroje

- k úpravě povrchu kovových protéz všech druhů před leštěním




(tzv. gumování)
- vyrábějí se ze směsi gumy s jemným brusivem
- odlišují se barvou – bílé, červené modré = dle firmy
- ve tvaru kalíšků, čoček a kotoučků

 6) separační nástroje = pásky

- mají tvar úzkých pásků z tenké impregnované tkaniny, plastu nebo



z jemného plechu s nalepeným jemným brusivem, které je naneseno
na jedné nebo na obou stranách
- k vytváření jemných zářezů, k jemnému ohlazení pryskyřic
nebo při modelaci z vosku

 7) kotouče a kužele

- slouží k leštění pomocí uvedených
leštících prostředků
- upevňují se na hřídel elektrické leštičky
- bývají to plstěné kotouče a kužele,
- nejrůznější kartáče lišící se velikostí
a použitými štětinami
a kožené či bavlněné kotouče
- lze montovat i ve zmenšené variantě
na mandrelu a leštit pomocí mikromotoru

Bezpečnost při práci
 Optimální otáčky!
 Pozor na oči!
 Ochranné prostředky!
 Jemné částečky, které se uvolňují při opracovávání,

vdechujeme – silikóza 

Kontrolní otázky
 1. Na jaký materiál je vhodné používat

tvrdokovové frézy?
 2. Jaké kotouče lze montovat na leštičky?

 3. Co je to sintrovaný diamant?
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