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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στις µέρες µας, η έρευνα εστιάζεται στη συνεργασία µεταξύ διαφορετικών 
επιστηµονικών τοµέων για την ανακάλυψη καινοτοµιών που να προωθούν όλους τους 
εµπλεκόµενους τοµείς. Έτσι, στην εργασία αυτή ασχοληθήκαµε µε ένα θέµα το οποίο 
συνδυάζει την επιστήµη της οδοντιατρικής µε την επιστήµη των πολυµερών και κατ’ 
επέκταση την επιστήµη των υλικών. 

Όσο η κοινωνία µας εξελίσσεται, τόσο δηµιουργούνται καινούριες και 
µεγαλύτερες ανάγκες για ανακαλύψεις στον τοµέα της κοσµητικής ιατρικής και 
γενικότερα, για ανακαλύψεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η 
οδοντιατρική και η οδοντοτεχνική είναι δύο επιστήµες που έχουν σκοπό τη 
διατήρηση ή τη δηµιουργία µιας υγιούς και ευπαρουσίαστης οδοντοστοιχίας. Για να 
το επιτύχουν αυτό χρειάζονται υλικά µε συγκεκριµένες ιδιότητες, απαραίτητα για 
συγκεκριµένες λειτουργίες. Στην εργασία µας λοιπόν, παρουσιάζεται µια 
βιβλιογραφική συλλογή των διαφορετικών υλικών που ανήκουν στην κατηγορία των 
πολυµερών, περιγράφοντας τις ιδιότητες και τη χρηστικότητά τους. 

Όπως θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια, όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται 
σήµερα στην οδοντιατρική και στην οδοντοτεχνική παρουσιάζουν κάποια 
µειονεκτήµατα. Για αυτό το λόγο, η ανάπτυξη νέων πολυµερών, µε ιδιότητες που να 
εξαλείφουν τα αρνητικά στοιχεία των πολυµερών που χρησιµοποιούνται ως σήµερα, 
αποτελεί ένα ανοιχτό ερευνητικό θέµα. 

Η δοµή της εργασίας µας είναι η εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται 
λεπτοµερής αναφορά στις χαρακτηριστικές ιδιότητες των οδοντιατρικών κεριών και 
ταξινόµηση αυτών σύµφωνα µε τη χρήση και την εφαρµογή τους. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο, αναλύονται χαρακτηριστικά των ακεταλικών και ακρυλικών ρητινών. 
Επίσης, παρουσιάζονται διάφορα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των λευκών 
σφραγισµάτων και των όψεων ρητίνης. Ακόµη, γίνεται και µια αναφορά στα υλικά 
επίστρωσης βάσεων ολικών οδοντοστοιχιών και στα µαλακά υλικά προετοιµασίας 
νωδών ιστών. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται διάφορα είδη µη ελαστικών 
και ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών. 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΡΙΑ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Ένα από τα πρώτα υλικά που χρησιµοποίησε η οδοντιατρική ήταν 
το κερί. Συγκεκριµένα το κερί µελισσών που υπήρξε το πρώτο 
αποτυπωτικό υλικό. Σήµερα, το κερί χρησιµοποιείται, όχι τόσο για 
αποτύπωση, όσο σαν βοηθητικό υλικό σε πολλά ενδιάµεσα στάδια των 
οδοντιατρικών τεχνικών, τόσο εργαστηριακών όσο και κλινικών. 
 Τα οδοντιατρικά κεριά παρασκευάζονται µε ανάµειξη των κεριών 
που προέρχονται από τη φύση. Σε µικρότερες αναλογίες περιέχουν και 
άλλα συστατικά, όπως συνθετικά κεριά, κόµµεα, λίπη, ρητίνες και 
χρωστικές. Χηµικά, τα φυσικά κεριά αποτελούνται από 
υδρογονάνθρακες και εστέρες, µαζί µε αλκοόλες, οργανικά οξέα και 
άλλες οργανικές ενώσεις. 
 Τα φυσικά κεριά ταξινοµούνται µε βάση την προέλευσή τους σε: 

1. Ορυκτά κεριά. Αυτά προέρχονται κυρίως από το πετρέλαιο ή το 
λιγνίτη. Κυριότεροι εκπρόσωποί τους είναι η παραφίνη και η 
κηροζίνη. Συντίθεται, κυρίως, από υδρογονάνθρακες και 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι τήκονται σε σχετικά χαµηλή 
θερµοκρασία. 

2. Φυτικά κεριά. Λαµβάνονται από διάφορα φυτά µε ειδική 
κατεργασία και περιέχουν σε µεγάλη αναλογία εστέρες µαζί µε 
αλκοόλες και οξέα. Είναι σκληρότερα από τα ορυκτά κεριά και 
τήκονται σε υψηλότερη θερµοκρασία.  

3. Κεριά από έντοµα - ζωικά κεριά. Ο σηµαντικότερος εκπρόσωπός 
τους είναι το κερί µελισσών, που περιέχει στη σύνθεσή του 
εστέρες, υδρογονάνθρακες και οργανικά οξέα. Ιδιαίτερα χρήσιµη 
ιδιότητά του αποτελεί η πλαστικότητα που αποκτά στη 
θερµοκρασία του στόµατος. 

 
Τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχονται στη σύνθεση των 

οδοντιατρικών κεριών και που είναι, όπως αναφέρθηκε, τα συστατικά 
κεριά, τα κόµµεα, τα λίπη, τα έλαια και οι ρητίνες, χρησιµεύουν στη 
βελτίωση των ιδιοτήτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν 
αποτελεσµατικά στις διάφορες χρήσεις. 
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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ 
 

Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των κεριών είναι: 
 

1. Περιοχή τήξης 
 

Όπως αναφέρθηκε, τα κεριά είναι µείγµατα ουσιών µε διάφορους 
χηµικούς τύπους και ξεχωριστά σηµεία τήξης. Κάθε κερί εποµένως 
τήκεται όχι σε συγκεκριµένη θερµοκρασία αλλά σε κάποια περιοχή 
θερµοκρασιών από το σηµείο τήξης του πιο εύτηκτου ως εκείνο του πιο 
δύστηκτου συστατικού. Αυτή η περιοχή θερµοκρασιών ονοµάζεται 
περιοχή τήξης και είναι χαρακτηριστική για κάθε φυσικό ή συνθετικό 
κερί. Η άνοδος της θερµοκρασίας του υλικού προκαλεί την τήξη των 
ευτήκτων συστατικών µέσα σε ένα υπόστρωµα από στερεά  ακόµη, 
δύστηκτα συστατικά. Τότε, το κερί µαλακώνει, υφίσταται δηλαδή 
µετάβαση φάσης στερεού προς στερεό. Η παραπάνω προσφορά 
θερµότητας οδηγεί στην τήξη και των δύστηκτων συστατικών, οπότε  το 
κερί τήκεται ή διαφορετικά, υφίσταται µετάβαση φάσης στερεού προς 
υγρό.  Οι µεταβατικές φάσεις αντιστοιχούν σε µεταβολές της σύστασης 
και των διαστάσεων του υλικού, εποµένως η µελέτη τους είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική. Η µελέτη αυτή γίνεται µε διάφορες µεθόδους, όπως µε την 
διαφορική θερµική ανάλυση (DTA), τη θερµοµηχανική ανάλυση(ΤΜΑ)  
και τις καµπύλες ψύξης ή στερεοποίησης του υλικού. Από αυτές 
εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη σύνθεση και την 
συµπεριφορά των φυσικών κεριών ή µειγµάτων τους.  

 
2. Θερµική διαστολή 

 
Τα κεριά διαστέλλονται περισσότερο από κάθε άλλο οδοντιατρικό 

υλικό όταν θερµανθούν. Ο γραµµικός συντελεστής διαστολής είναι, κατά 
τους Αδάµ και Skinner, περίπου 350×10-6 /οC (∆ιάγραµµα 1). 
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ορυκτά κεριά διαστέλλονται θερµικά 
περισσότερο από τα υπόλοιπα φυσικά κεριά. Αυτό εξηγείται ως εξής: τα 
ορυκτά κεριά συντίθεται κυρίως από υδρογονοανθρακικές αλυσίδες, που 
συνδέονται µεταξύ τους µε ασθενείς δευτερογενείς δυνάµεις σθένους. Οι 
τελευταίες εξασθενίζουν εύκολα, µε την προσφορά µικρού ποσού 
θερµικής ενέργειας, και τότε οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες κινούνται 
ελεύθερα και µεταβάλλουν θέση στον χώρο, οπότε ο όγκος του υλικού 
αυξάνεται. Αντίθετα, τα εστερικά κεριά, όπως τα φυσικά και το κερί 
µελισσών, έχουν ισχυρές δευτερογενείς δυνάµεις σθένους, που 
εξασθενίζουν (επιτρέποντας έτσι τη διαστολή του υλικού) σε υψηλή 
θερµοκρασία, κοντά στην περιοχή τήξης. 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό των κεριών είναι ότι καθώς 
θερµαίνονται υπόκεινται σε µεταβολές της κρυσταλλικής  δοµής . αυτές 
συµβαίνουν στα σηµεία µετάβασης και µεταβάλλουν τον ρυθµό αύξησης 
του όγκου των υλικών. Εποµένως, κάθε κερί διαθέτει περισσότερους από 
ένα συντελεστές θερµικής διαστολής, ανάλογα µε την περιοχή 
θερµοκρασιών στην οποία βρίσκεται. 

 

 
 

3. Ρευστότητα 
 

Στα κεριά η ρευστότητα αντιστοιχεί στην πλαστική παραµόρφωση 
που παρουσιάζουν µε τη δράση καθορισµένης δύναµης, συνήθους 
βάρους, και σε δοσµένη θερµοκρασία. Η ρευστότητα του κεριού 
επηρεάζεται από παράγοντες όπως η θερµοκρασία, η δύναµη, που 
ασκείται πάνω σε αυτό, και ο χρόνος εφαρµογής της δύναµης αυτής, και 
εκφράζεται σε εκατοστιαίο ποσοστό µεταβολής των διαστάσεων µε τη 
δράση συγκεκριµένης  δύναµης για καθορισµένο χρονικό διάστηµα σε 
κάποια θερµοκρασία (∆ιάγραµµα 2).   
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Στα ορυκτά, υδρογονανθρακικά κεριά, η ρευστότητα αυξάνει 
αρκετά, ακόµη και µε µικρή άνοδο της θερµοκρασίας, γιατί οι 
δευτερογενείς δυνάµεις σθένους εξασθενίζουν εύκολα επιτρέποντας τη 
µεταβολή του σχήµατος του υλικού. Αντίθετα, στα εστερικά κεριά, το 
ποσοστό της ρευστότητας δεν αυξάνεται παρά µόνο κοντά στην περιοχή 
τήξης. 
Στα οδοντιατρικά κεριά η ρευστότητα αποτελεί κρίσιµη ιδιότητα, κυρίως 
η ρευστότητα στους 37οC για τα κεριά που µπαίνουν στο στόµα (π.χ. τα 
κεριά για προπλάσµατα). 
 

4. Στρέβλωση 
 

Στρέβλωση ονοµάζεται η µεταβολή στις διαστάσεις που συµβαίνει 
στο κερί κατά το στάδιο της χάλασης. Χάλαση δε ονοµάζεται το χρονικό 
διάστηµα όπου το υλικό παραµένει ανεπηρέαστο από εξωτερικές 
δυνάµεις αφού έχει υποστεί διάφορους χειρισµούς για τη διαµόρφωσή 
του. Η στρέβλωση οφείλεται στην απελευθέρωση των εσωτερικών 
τάσεων, που εγκλωβίζονται µέσα στη µάζα του κεριού στο διάστηµα της 
κατεργασίας (διαµόρφωσής) του. 

Η κατεργασία του κεριού επιφέρει τη µεταβολή στη διάταξη των 
µορίων. Μετά τη διαµόρφωση και καθώς τα µόρια τείνουν να 
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επανέλθουν στις προηγούµενες θέσεις τους, επέρχεται παραµόρφωση, 
δηλαδή στρέβλωση. 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη στρέβλωση είναι: 
1. Αυτοί που επιδρούν στο κερί κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης του 

προπλάσµατος, όπως είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη 
θέρµανση του κεριού και οι χειρισµοί που υφίσταται για τη 
διαµόρφωση. Η θέρµανση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
οµοιόµορφη, και οπωσδήποτε όχι µε τη χρήση λυχνίας Bunsen, οι δε 
χειρισµοί προσεκτικοί, χωρίς χρήση καυτών εργαλείων, προσθήκες 
υλικού, κλπ. 

2. Αυτοί που αφορούν την ψύξη του υλικού από τη θερµοκρασία 
διαµόρφωσης στη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Ο Phillips προτείνει 
την εφαρµογή πίεσης, κατά το δυνατόν οµοιόµορφης, σ’ όλο το 
παραπάνω χρονικό διάστηµα. 

3. Τέλος, στο χρονικό διάστηµα ανάµεσα στη διαµόρφωση του 
προπλάσµατος και την επένδυσή του, οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη στρέβλωσης είναι αφενός ο χρόνος παραµονής του 
κεριού και αφετέρου η θερµοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι, η 
στρέβλωση είναι τόσο µεγαλύτερη, όσο µεγαλύτερο είναι το χρονικό 
διάστηµα µέχρι την επένδυση και όσο υψηλότερη είναι η 
θερµοκρασία περιβάλλοντος. Πολλοί συγγραφείς συνιστούν εποµένως 
την άµεση επένδυση των προπλασµάτων και όταν αυτό δεν είναι 
δυνατό, τη φύλαξή τους µέσα στο ψυγείο. 

 
 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΡΙΑ 
 

Η συνηθισµένη ταξινόµηση των οδοντιατρικών κεριών γίνεται 
σύµφωνα µε τη χρήση και την εφαρµογή τους. 
 

Κεριά για πρότυπα Κεριά κατεργασίας Αποτυπωτικά κεριά 
Ενθέτων 
Για χυτά  

Οδοντοστοιχιών 

Εγκιβωτισµού 
Κοινής χρήσεως 
Συγκολλητικά 

Για λειτουργικά 
αποτυπώµατα 

∆ήξεως 
 

a. Κεριά ενθέτων 
 

Χρησιµοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής ενθέτων, στεφανών 
και γεφυρών µε τη µέθοδο της καύσης του κεριού µε πυράκτωση (lost 
wax pattern technic). Το κήρινο πρόπλασµα διαµορφώνεται στο µέγεθος 
και στο σχήµα της µεταλλικής πρόθεσης που θα κατασκευαστεί. Ο 
άµεσος τρόπος κατασκευής ενθέτων προϋποθέτει τη διαµόρφωση του 
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προπλάσµατος κατευθείαν στο στόµα, ενώ µε τον έµµεσο τρόπο 
λαµβάνεται αποτύπωµα της κοιλότητας και κατασκευάζεται εκµαγείο 
πάνω στο οποίο διαµορφώνεται το πρόπλασµα. Κατόπιν το πρόπλασµα 
επενδύεται µε πυρόχωµα για να χρησιµεύσει σαν καλούπι, ενώ ένας 
αγωγός χυτεύσεως οδηγεί από την εξωτερική επιφάνεια του 
πυροχώµατος µέχρις αυτό. Κατά το επόµενο στάδιο το κερί καίγεται 
χωρίς να αφήνει υπόλειµµα, ενώ ο χώρος που καταλαµβάνει πληρώνεται 
µε λιωµένο µέταλλο. 

Η ακριβής σύνθεση των κεριών ενθέτων, όπως και όλων των 
οδοντιατρικών κεριών, δεν είναι γνωστή. Σύµφωνα πάντως µε διάφορους 
συγγραφείς, τα συστατικά τους θα πρέπει να είναι παραφίνη σε ποσοστό 
περίπου 60% µαζί µε κηροζίνη, κερί µελισσών, φυτικά κεριά, ρητίνες και 
συνθετικά κεριά. 
Το κερί ενθέτων κυκλοφορεί συνήθως σε τρεις τύπους, σαν σκληρό, 
µέσης σκληρότητας και µαλακό, φέρεται δε στο εµπόριο σε ραβδία µε 
χρώµα µπλε, πράσινο ή κόκκινο. 

Η σχετική προδιαγραφή της A.D.A. ταξινοµεί τα κεριά ενθέτων σε 
δύο τύπους: τον τύπο Ι για την κατασκευή ενθέτων µε τον άµεσο τρόπο 
και τον τύπο ΙΙ για ένθετα που κατασκευάζονται µε τον έµµεσο τρόπο. 

Η ρευστότητα του υλικού αποτελεί ιδιότητα ιδιαίτερα κρίσιµη, 
αφού σχετίζεται άµεσα µε την επιτυχηµένη διαµόρφωση του 
προπλάσµατος, είτε µέσα είτε έξω από το στόµα. Έτσι, για το κερί τύπου 
Ι συνιστάται η θέρµανση στους 46οC, που αντιστοιχεί σε ρευστότητα 70-
90%, πριν να εισαχθεί στο στόµα. 

Η θερµική συστολή επίσης του κεριού ενθέτων τύπου Ι, που 
συµβαίνει µε την πτώση της θερµοκρασίας από τους 37οC στους 25οC 
δεν πρέπει, σύµφωνα µε την προδιαγραφή, να υπερβαίνει το 0,6%, ενώ το 
στερεό υπόλειµµα κατά την καύση του υλικού δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από το 0,10% του αρχικού του βάρους. 

 
b. Κερί για χυτά 

 
Από το κερί αυτό κατασκευάζεται το κήρινο πρόπλασµα του 

µεταλλικού σκελετού των µερικών οδοντοστοιχιών. Παρέχεται σε φύλλα 
ή µε τη µορφή προκατασκευασµένων σχηµάτων (µεταλλικού πλέγµατος, 
βραχιόνων αγκίστρων, κτλ.). Η σύνθεσή του περιλαµβάνει παραφίνη, 
κηροζίνη και κερί µελισσών. 

Η ρευστότητά του είναι αρκετά µεγαλύτερη από εκείνη του κεριού 
για ένθετα, ενώ επιθυµητές ιδιότητές του είναι η συγκολλητικότητα, 
ώστε να διατηρεί τη θέση του στο εκµαγείο κατά την κατασκευή του 
προπλάσµατος και η ελατότητα, για να µπορεί να διπλώνεται χωρίς να 
σπάζει. Το στερεό υπόλειµµα κατά την καύση πρέπει να είναι ελάχιστο. 
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c. Κερί οδοντοστοιχιών 
 

Χρησιµοποιείται κυρίως για την κατασκευή προπλασµάτων των 
βάσεων των ολικών οδοντοστοιχιών. Χρησιµοποιείται βέβαια και σε 
πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως για την κατασκευή τόξων καταγραφής 
και προπλασµάτων ακρυλικών ορθοδοντικών συσκευών, ή για την 
καταγραφή της σύγκλισης και για τον εγκιβωτισµό. 

Το κυριότερο συστατικό του κεριού αυτού είναι η παραφίνη ή 
παρόµοια υδρογονανθρακικά κεριά, όπως κηροζίνη σε ποσοστό 70-80%. 
Τα υπόλοιπα συστατικά είναι φυτικά κεριά, κερί µελισσών, ρητίνες και 
συνθετικά κεριά. Το κερί οδοντοστοιχιών παρέχεται στο εµπόριο σε τρεις 
τύπους: τον τύπο Ι (µαλακό), τον τύπο ΙΙ (µέτριας σκληρότητας) και τον 
τύπο ΙΙΙ (σκληρό). 

Η γραµµική διαστολή που υφίσταται το υλικό αυτό µε την άνοδο 
της θερµοκρασίας από τους 25οC µέχρι τους 40οC δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 0,8% για να µην επηρεάζεται η ακρίβεια του 
προπλάσµατος. 

Η ρευστότητα, η οποία αποτελεί επίσης κρίσιµη ιδιότητα για το 
κερί οδοντοστοιχιών, είναι ελάχιστη στη θερµοκρασία του στόµατος, 
αυξάνεται απότοµα µε την άνοδο της θερµοκρασίας και είναι περίπου 60-
70% στους 45οC (θερµοκρασία διαµόρφωσης). 

Η αύξηση αυτή, που επηρεάζει την ευκολία διαµόρφωσης του 
προπλάσµατος, σχετίζεται µε τις µεταβάσεις φάσεων στερεού προς 
στερεό. Η στρέβλωση επίσης, που αποτελεί παράµετρο ιδιαίτερα 
σηµαντική για την ακρίβεια της κατασκευής του προπλάσµατος, 
εξαρτάται από παράγοντες όπως η µέθοδος της διαµόρφωσης και ο 
χρόνος παραµονής του προπλάσµατος και σχετίζεται άµεσα µε τις τιµές 
της ρευστότητας στις αντίστοιχες θερµοκρασίες. Το κερί οδοντοστοιχιών 
κυκλοφορεί στο εµπόριο σε ορθογώνια φύλλα και σε χρώµα κόκκινο ή 
ρόδινο, παρόµοιο µε το χρώµα των ούλων. 

 
d. Κερί εγκιβωτισµού 

 
Χρησιµοποιείται κυρίως για τον εγκιβωτισµό των αποτυπωµάτων 

για τη διευκόλυνση της πλήρωσης µε σκληρή γύψο και δηµιουργία 
καλυτέρων εκµαγείων. Επιθυµητές ιδιότητες για το υλικό αυτό είναι η 
µεγάλη ρευστότητα καθώς και κάποια συγκολλητικότητα. 

 
e. Κερί κοινής χρήσης 

 
Το ευκολόχρηστο, µαλακό και µε αρκετά µεγάλη 

συγκολλητικότητα αυτό κερί χρησιµοποιείται σαν βοηθητικό υλικό σε 
περιπτώσεις όπως επέκταση των αποτυπωτικών δισκαρίων του εµπορίου. 
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f. Συγκολλητικό κερί 
 

Χρησιµεύει για την προσωρινή συγκόλληση στο εργαστήριο. Η 
συγκόλληση µπορεί να αφορά µεταλλικά τµήµατα, όπως µονάδες 
γεφυρών, αλλά και γύψινα εκµαγεία ή ακρυλικές βάσεις οδοντοστοιχιών. 
Συντίθεται κυρίως από κερί µελισσών και ρητίνες. Θερµαινόµενο αποκτά 
µεγάλη συγκολλητική ικανότητα, ενώ στη θερµοκρασία δωµατίου είναι 
σκληρό και εύθραυστο. Η θερµική συστολή που υφίσταται µε την πτώση 
της θερµοκρασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό µικρότερη (όχι 
µεγαλύτερη από 0,5% για περιοχή θερµοκρασιών από 43οC µέχρι 28οC), 
για να αποφεύγεται η στρέβλωση της κόλλησης. 

 
g. Αποτυπωτικό κερί 

 
Χρησιµοποιείται για την αποτύπωση της λειτουργικής µορφής του 

βλεννογόνου του στόµατος. Συντίθεται από υδρογονανθρακικά και 
φυτικά κεριά, κερί µελισσών και ρητίνες. Για την επιτυχηµένη 
χρησιµοποίησή του ιδιαίτερη σηµασία έχει η ρευστότητά του, που στη 
θερµοκρασία του στόµατος πρέπει να είναι 80-90%. Ενώ αποτελεί 
εξαιρετικό υλικό για τη λειτουργική αποτύπωση του βλεννογόνου, 
παρουσιάζει δύο σηµαντικά µειονεκτήµατα: αυξηµένο χρόνο 
αποτύπωσης και κίνδυνο παραµόρφωσης του αποτυπώµατος κατά την 
αφαίρεσή του από το στόµα. 

 
h. Κερί τήξεως 

 
Χρησιµεύει για την καταγραφή της σύγκλισης και τη µεταφορά 

της στον αρθρωτήρα. Είναι υλικό µαλακό και εύπλαστο και συντίθεται 
κυρίως από κερί µελισσών και υδρογονανθρακικά κεριά. Κατά την 
αφαίρεσή του από το στόµα χρειάζεται προσοχή για να αποφευχθεί η 
παραµόρφωση. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Συνθετικές ρητίνες ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις υψηλού 
οριακού βάρους, οι οποίες µπορούν να συντεθούν από σχετικά απλά 
οργανικά µόρια µε τις διάφορες τυπικές αντιδράσεις πολυµερισµού. 
Πολλές φορές γίνεται σύγχυση των όρων «συνθετικές ρητίνες» και 
«πλαστικά». Αυτός ο όρος είναι ευρύτερος και καλύπτει, όχι µόνο τα 
συνθετικά παρασκευαζόµενα πολυµερή, αλλά και φυσικά προϊόντα 
υψηλού µοριακού βάρους ύστερα από σχετική κατεργασία. 
 Οι συνθετικές ρητίνες είναι ενώσεις µη µεταλλικές που κατά 
κανόνα παράγονται συνθετικά, συνήθως από οργανικές ουσίες. Οι 
ενώσεις αυτές µπορούν µε την επίδραση της θερµότητας και της πίεσης, 
να πάρουν οποιοδήποτε σχήµα, που το διατηρούν ακόµα και όταν 
λείψουν οι παράγοντες που το προκάλεσαν. 
 Οι συνθετικές ρητίνες έχουν τις ίδιες ιδιότητες µε τις φυσικές, από 
τις οποίες διαφέρουν µόνο κατά τη χηµική τους σύσταση. Οι πρώτες, 
ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους στη θερµότητα, διακρίνονται σε 
θερµοπλαστικές και σε θερµοσκληρυνόµενες ή θερµοανθεκτικές. 
 Οι θερµοπλαστικές συνθετικές ρητίνες, µε την επίδραση της 
θερµότητας, µαλακώνουν και παίρνουν το σχήµα που τους δίνεται, το 
οποίο διατηρείται και µετά την ψύξη τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, 
καµία χηµική αντίδραση δεν παρατηρείται στις ρητίνες αυτές. Αντίθετα, 
στις θερµοσκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες, κατά την επεξεργασία και 
µορφοποίησή τους, πραγµατοποιείται τέτοια χηµική αντίδραση, ώστε το 
τελικό προϊόν να είναι τελείως διαφορετικό από το αρχικό υλικό. 
 Οι θερµοπλαστικές ρητίνες είναι θερµικά αντιστρεπτά υλικά, 
µπορούν δηλαδή θερµαινόµενες σε µια ορισµένη θερµοκρασία να 
ξαναποκτήσουν την πλαστικότητά τους και να πάρουν τελικά άλλο 
σχήµα, καθώς επίσης είναι και ευδιάλυτες σε ορισµένους οργανικούς 
διαλύτες. Στις θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες δε συµβαίνει κανένα από τα 
παραπάνω. 
 Στις θερµοπλαστικές συνθετικές ρητίνες υπάγονται η οξική και 
νιτρική κελλουλόζη, οι πλαστικές βινυλικές και οι ακρυλικές ρητίνες . 
 Στις θερµοανθεκτικές συνθετικές ρητίνες υπάγονται οι 
φαινολοφορµαλδεϋδικές, οι µελαµινο-φορµαλδεϋδικές και οι ουριο-
φορµαλδεϋδικές ρητίνες. 
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ΑΚΕΤΑΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 
 

Η ακεταλική ρητίνη είναι µία εξαιρετική εναλλακτική λύση στην 
κατασκευή οδοντοτεχνικών προσθετικών εργασιών, όπου χρειάζεται να 
αντκαταστήσουµε µεταλλικές κατασκευές, χάρις στις φυσικές και 
βιολογικές ιδιότητες του υλικού. Η βελτίωση της αισθητικής των 
εργασιών είναι εµφανή στους ασθενείς ενώ η πολυετής παρουσία τους 
στον ιατρικό τοµέα εξασφαλίζει τη σιγουριά στην βιοσυµβατότητα. 

Χάρις στην εξέλιξη των τεχνο-πολυµερών, η ακεταλική ρητίνη 
φέρνει λύσεις σε πολλούς τοµείς: αισθητικά άγκιστρα, µερικές και ολικές 
οδοντοστοιχίες, κατασκευή γεφυρών, κατασκευές στην προσθετική 
εµφυτευµάτων, συνδέσµων ακριβείας, περιοδοντικών µασκών, 
ενδοριζικών αξόνων, ενθέτων, ορθοδοντικών µηχανηµάτων, ναρθήκων. 
 

 
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΕΤΑΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 

 
Οι ακεταλικές ρητίνες είναι πολυµερείς ρητίνες της οικογένειας 

των πολυαιθέρων και κατασκευάζονται µε πολυµερισµό των αλδεϋδών. 
Τα τεχνο-πολυµερή αυτά ανακαλύφθηκαν και τέθηκαν σε παραγωγή από 
την εταιρεία χηµικών DuPont de Nemours. 

Οι ακεταλικές ρητίνες εµφανίζονται σε µία πλειάδα βιοµηχανικών 
εφαρµογών όπως την αυτοκινητοβιοµηχανία ή τα είδη σπορ, στην 
οδοντιατρική, ενώ από το 1992 χρησιµοποιούνται αποδεδειγµένα στην 
ιατρική στους τοµείς της ορθοπεδικής και της καρδιοχειρουργικής για 
την κατασκευή καρδιακών βαλβίδων. 

Από χηµικής πλευράς, οι ρητίνες αυτές είναι πολύ σταθερές, δεν 
απορροφούν νερό και δεν προσβάλλονται από τις βάσεις, τα οξέα 
(ανεκτά επίπεδα pH 4-12) και τους οργανικούς διαλύτες όπως οι 
αλκοόλες, οι βενζίνες και τα λάδια. Το χαµηλό ειδικό τους βάρος 1,38-
1,43 gr/cm3 το οποίο είναι 30% µικρότερο των συνθηκών ακρυλικών τις 
καθιστά ακτινοδιαπερατές και σαν κατασκευές σηµαντικά ελαφρύτερες 
των µεταλλικών. 

Από µηχανικής πλευράς, έχουν κρυσταλλοποιηµένη δοµή σε 
ποσοστό το οποίο κυµαίνεται από 70-80%. Η υψηλή αυτή 
κρυσταλλοποίηση προσδίδει σε αυτές τις ρητίνες αντοχή 20 φορές 
µεγαλύτερη από τα ακρυλικά και µεγάλη µηχανική αντοχή στις κρούσεις. 
Έχουν αυτολιπαντικές ικανότητες, ιδιότητα χρήσιµη στην επαφή και την 
τριβή τους πάνω στα φυσικά δόντια η οποία ελαχιστοποιείται, ενώ το 
φυσικό δόντι δεν αλλοιώνεται. Ο κρυσταλλικός τους χαρακτήρας δεν 
επιτρέπει την απορρόφηση υγρών του στόµατος, ενώ προσδίδει στη 
φυσική τους κρυσταλλοποιηµένη κατάσταση ένα χρώµα άσπρο, 
αδιαφανές, µε λαµπερή επιφανειακή όψη. Το φυσικό αυτό τους χρώµα, 
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έδωσε την δυνατότητα χρωµατισµού τους σε 16 διαφορετικά χρώµατα 
του χρωµατολογίου Vita, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν και 3 διαφορετικοί 
χρωµατισµοί ροζ. 

Στη βιολογική τους συµπεριφορά οι ρητίνες είναι βιοσυµβατές, δεν 
µεταδίδουν και δεν εµφανίζουν γαλβανικά ρεύµατα στην επαφή τους µε 
άλλα υλικά, µέταλλα και κράµατα µέσα στο στόµα και έτσι δίνουν ένα 
αισθητικό υλικό πλήρως ανεκτό από τους ασθενείς οι οποίοι 
παρουσιάζουν στοµατίτιδα εξ’ επαφής. Η αντίστασή τους στη διάβρωση 
µέσα στη στοµατική κοιλότητα εξαλείφει τον κίνδυνο εµφάνισης στους 
αυχένες των ούλων γκρίζων χρωµατισµών. 
 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο∆ΟΝΤΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 
ΑΚΕΤΑΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 

 
Η µορφοποίησή τους για την κατασκευή οδοντοντιατρικών 

προσθετικών εργασιών γίνεται µε πρεσάρισµα υπό πίεση σε 
συγκεκριµένη θερµοκρασία. Πριν τη διαδικασία του πρεσαρίσµατος τα 
στάδια κατασκευής των προσθετικών εργασιών είναι τα εξής: 
1. Ντουπλάρισµα του αρχικού εκµαγείου µε την χρήση αλγινικού. Το 

ντουµπλαρισµένο εκµαγείο κατασκευάζεται από µολντάτο ή Marble 
stone για τις µερικές οδοντοστοιχίες. 

2. Κατασκευή του κέρινου οµοιώµατος της προσθετικής εργασίας. 
3. Μουφλάρισµα στο ειδικό µούφλο το οποίο αντέχει τις υψηλές πιέσεις 

και παραµένει διαστατικά σταθερό. Πριν γίνει το ρίξιµο του κόντρα, 
τοποθετούµε τους αγωγούς και περνάµε διαχωριστικό. 

4. Αποκήρωση µε βρασµό. 
5. Τοποθέτηση στο µηχάνηµα πρεσαρίσµατος. Η διαδικασία 

περιλαµβάνει λιώσιµο της ακεταλικής ρητίνης στους 220οC, 
πρεσάρισµα µε 4-6 bar, ψύξη υπό πίεση για την κρυσταλλοποίηση. Ο 
χρόνος ψύξης επηρεάζει άµεσα το ποσοστό κρυσταλλοποίησης. 

6. Ξεµουφλάρισµα και εφαρµογή στο αρχικό εκµαγείο. 



ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

ΜΥΣΤΗΡΙ∆ΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

18 

ΕΙ∆Η Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Αισθητικά άγκιστρα 
 

Στα αισθητικά άγκιστρα υπάρχει δυνατότητα κατασκευής τους στο 
χρώµα του δοντιού. Οι ρητίνες αυτές επιδέχονται και εξωτερικό µακιγιάζ. 
Η συγκράτηση των αγκίστρων στα δόντια επιτρέπει την εκµετάλλευση 
των υποκείµενων προς συγκράτηση ενώ όµως ταυτόχρονα επιβάλλει ένα 
σχεδιασµό αγκίστρου πιο φαρδύ και ελαφρώς πιο κοντό από ένα 
µεταλλικό ώστε να έχουµε σωστή συγκράτηση. Στην περίπτωση της 
συγκράτησης των αισθητικών αγκίστρων σε περιοχές κάτω της µείζονος 
περιφέρειας του δοντιού δεν επιβάλλεται τροχισµός του δοντιού λόγω 
της µεγάλης ελαστικής µνήµης της ακεταλικής ρητίνης. Στα 
περιοδοντικά δόντια είναι δυνατή η κατασκευή φαρδιών ροζ αγκίστρων 
για να καλυφθούν τα περιοδοντικά δόντια και να έχουµε τη ψευδαίσθηση 
των ούλων. Τα ακεταλικά άγκιστρα πιάνουν µηχανικά στο µεταλλικό 
πλέγµα ή το ακρυλικό. 
 

Μερικές οδοντοστοιχίες 
 
Στις µερικές οδοντοστοιχίες υπάρχουν δύο δυνατότητες. 

Η πρώτη είναι να κατασκευαστεί µία ροζ µερική οδοντοστοιχία 
από ακεταλική ρητίνη µε την ίδια διαδικασία όπως θα ακολουθούσαµε 
για µία µεταλλική και στη συνέχεια να γίνει κανονικά η σύνταξη και το 
ψήσιµο του ακρυλικού. Οι διαστάσεις και το υλικό της ακεταλικής 
ρητίνης παραµένουν αµετάβλητα κατά το ψήσιµο του ακρυλικού διότι οι 
ακεταλικές ρητίνες παραµένουν στερεές χωρίς µεταβολές έως τους 
165οC. Ο τρόπος αυτός της κατασκευής έχει το πλεονέκτηµα της 
αναγόµωσης µε ακρυλικό ή εν θερµώ ή εν ψυχρώ. 

Η δεύτερη δυνατότητα είναι να γίνει η διαµόρφωση µε το κερί της 
µερικής οδοντοστοιχίας και η σύνταξη ταυτοχρόνως στο αρχικό στάδιο 
και εποµένως η προσθετική εργασία θα είναι εξ’ ολοκλήρου από ροζ 
ακεταλική ρητίνη. Σε αυτή την κατασκευή έχουµε τα πλεονεκτήµατα της 
αντιαλλεγικότητας και της µεγάλης αντοχής. Σε αντιπαράθεση πρέπει να 
κάνουµε µηχανική συγκράτηση στα δόντια ενώ η αναγόµωση και η 
δηµιουργία προεκτάσεων στα µηχανήµατα ακεταλικής ρητίνης όταν 
φύγει ένα φυσικό δόντι είναι δυνατή µε την χρήση του συγκολλητικού 
παράγοντα Acecril. 
 

Ολικές οδοντοστοιχίες 
 

Στις ολικές οδοντοστοιχίες η ακεταλική ρητίνη η οποία 
χρησιµοποιείται επιδέχεται αναγόµωσης µε ακρυλικό εν ψυχρώ ή εν 
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θερµώ, µε τα οποία ακρυλικά κάνει χηµικό δεσµό. Στα δόντια είναι 
απαραίτητη και η µηχανική συγκράτηση ενώ η συγκεκριµένη ακεταλική 
ρητίνη είναι σχετικά ανελαστική, ιδιότητα επιθυµητή στις ολικές 
οδοντοστοιχίες. 
 

Εµφυτεύµατα 
 

Στην προσθετική εµφυτευµάτων µεγάλο ρόλο παίζει το «προφίλ» 
του αυχένα των τεχνητών κολοβωµάτων καθώς αυτά βγαίνουν από τα 
ούλα. Με τις ακεταλικές ρητίνες κατασκευάζονται εύκολα τεχνητά 
κολοβώµατα µε το µέγεθος και το προφίλ το οποίο επιθυµούµε. 
∆ιευκολύνεται έτσι η σωστή κατασκευή του µεταλλικού σκελετού. 
Ακόµα οι ελαστικές ιδιότητες των ρητινών αυτών µαζί µε τους 
χρωµατισµούς στο χρωµατολόγιο της Vita τις καθιστούν ιδανικές ώστε 
να πραγµατοποιηθούν και ολοκεραµικές εργασίες πάνω από 
εµφυτεύµατα, αφού οι ρητίνες απορροφούν τα σοκ. Η συγκράτηση των 
ρητινών µε τα κολοβώµατα του τιτανίου είναι µηχανική. 

Πάνω από εµφυτεύµατα επίσης κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου 
γέφυρες ακεταλικές ή ακόµα και χρησιµσοποιούνται ως πρωτεύοντες 
τηλεσκοπικές – φρεζαριστές ατασκευές για να απορροφούν τα σοκ των 
ακίνητων προσθετικών εργασιών της πορσελάνης. 

Η συγκόλληση των γεφυρών από ακεταλικές ρητίνες γίνεται µε 
όλους τους γνωστούς τύπους κονίας. 
 

Ενδοριζικοί άξονες 
 

Οι καλές ελαστικές µηχανικές ιδιότητες σε συνδυασµό µε τη 
χαµηλή σκληρότητα επιτρέπουν την κατασκευή ενδοριζικών αξόνων µε 
µείωση του κινδύνου ρήξης της ρίζας του δοντιού. Το ψευδοκολόβωµα 
µπορεί να κατασκευαστεί ταυτόχρονα µε ακεταλική ρητίνη στο 
επιθυµητό χρώµα και κατασκευή προσθετικής εργασίας από 
ολοκεραµικό. Η ακτινοδιαπερατότητα της ρητίνης µπορεί να ελαττωθεί 
αν αναµίξουµε ίνες στο αρχικό υλικό σε χαµηλό ποσοστό 2-3% ώστε να 
µην αλλοιώσουµε τις ιδιότητες. Λόγω της ελαστικότητας των ρητινών 
αυτών δίριζοι και τρίριζοι άξονες είναι δυνατόν να κατασκευαστούν. 
 

Ορθοδοντικά – Νάρθηκες 
 

Κατασκευές σκληρών ναρθήκων, συγκρατητικών περιφερειακών 
µηχανηµάτων wraparound (στο χρώµα του δοντιού), νάρθηκες ύψους 
σύγκλησης επίσης στο χρώµα του δοντιού, νάρθηκες χειρουργικοί, 
βρυγµού. Νάρθηκες µαλακοί προστασίας αθλητών mouthguards, 
positioners, κατασκευάζονται µε µεγάλη ακρίβεια λόγω της µεγάλης 
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πίεσης κάτω από την οποία πρεσάρεται η ακεταλική ρητίνη και λόγω της 
ρευστότητάς της στους 220οC. 
 
 

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 Οι συνθετικές ρητίνες πρωτοχρησιµοποιήθηκαν στην οδοντιατρική 
το 1865 µε τη µορφή του βουλκανίτη. Βέβαια, η µέθοδος του 
βουλκανισµού του καουτσούκ ανακαλύφθηκε από τον Goodyear το 1839, 
αλλά το βουλκανισµένο καουτσούκ για την κατασκευή βάσεων 
οδοντοστοιχιών κυκλοφόρησε το 1865 από την Goodyear Dental 
Vulcanit Rubber Co. Το υλικό αυτό, παρ’ όλα τα µειονεκτήµατά του, που 
δεν ήταν λίγα -δύσοσµο, µε αφύσικο αντιαισθητικό χρώµα, πορώδες 
κτλ.- κάλυψε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα τις ανάγκες τις 
οδοντιατρικής στο χώρο των βάσεων των οδοντοστοιχιών µέχρι τις αρχές 
του β’ παγκοσµίου πολέµου. 
 Από το 1865, που εµφανίστηκε ο βουλκανίτης, µέχρι το 1936, που 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε η ακρυλική ρητίνη, έγιναν πολλές προσπάθειες 
για τη δηµιουργία νέων υλικών για να αντικαταστήσουν το βουλκανίτη. 
 Το 1869 ο Hyatt ανακάλυψε τον κελλουλοϊτη, που ένα χρόνο 
αργότερα χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών. 
Παρόλο τον αρχικό ενθουσιασµό που δηµιούργησε η χρησιµοποίηση 
αυτού του υλικού εξαιτίας των καλαισθητικών του αποτελεσµάτων, 
γρήγορα εγκαταλείφθηκε η χρήση του γιατί παρουσίασε σηµαντικά 
µειονεκτήµατα, όπως τις ογκοµετρικές µεταβολές του, τον σύντοµο 
αποχρωµατισµό του και τη δυσάρεστη γεύση του που οφειλόταν στην 
ενυπάρχουσα καφουρά. 
 Το 1907 ο Baeckeland επινόησε µια φαινολική ρητίνη, τον 
βακελίτη, που και αυτός δοκιµάστηκε στην κατασκευή βάσεων 
οδοντοστοιχιών, χωρίς όµως επιτυχία. 
 Το 1936 οι Rohn και Haas, σε συνεργασία µε την Vernon-Benshoff 
Co, παρασκεύασαν την πρώτη ακρυλική ρητίνη για την κατασκευή 
βάσεων οδοντοστοιχιών που την ονόµασαν Vernonite. 
 Ένα χρόνο αργότερα, το 1937, ο Wright ανακοίνωσε τα πορίσµατά 
του από µακροχρόνιους πειραµατισµούς µε µια µεθύλ-µεθακρυλική 
ρητίνη. Η ρητίνη αυτή είναι συµπολυµερής µε άλλες βινυλικές ακρυλικές 
και στερινικές ρητίνες. Αυτές, χωρίς εµφανή µειονεκτήµατα, εκτόπισαν 
αµέσως κάθε άλλο υλικό για την κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών 
ώστε το 1946 το 98% των βάσεων αυτών να κατασκευάζονται από 
πολυµερή του µεθακρυλικού µεθυλίου. 
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 Το 1940 ο Wilson εισήγαγε τις ακρυλικές ρητίνες και στην 
ακίνητη προσθετική για την κατασκευή ενθέτων εµφράξεων, στεφάνων 
κτλ. 
 Σήµερα, παρά την εµφάνιση τόσων άλλων πολυµερών, οι 
ακρυλικές ρητίνες µε µορφή που συνεχώς βελτιώνεται και µε την 
εµφάνιση νέων τύπων, όπως είναι τα ενισχυµένα µε καουτσούκ 
πολυµερή του µεθακρυλικού µεθυλίου, εξακολουθούν να αποτελούν τα 
υλικά που χρησιµοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν στην 
κατασκευή των βάσεων των οδοντοστοιχιών. 

 
 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 

Οι ακρυλικές ρητίνες δεν ανευρίσκονται στη φύση αλλά 
παρασκευάζονται βιοµηχανικά, σαν παράγωγα του ακρυλικού και 
µεθακρυλικού οξέος. Είναι πολυµερείς ενώσεις του ακρυλικού οξέος 
(CH2=CH-COOH), που παράγονται από την εστεροποίησή του από µια 
αλκοόλη, την αιθυλική (CH3CH2OH) ή τη µεθυλική (CH3OH). 

Από τις ρητίνες αυτές, στην Οδοντιατρική χρησιµοποιούνται οι 
µεθακρυλικές ρητίνες, που είναι εστέρες του µεθακρυλικού οξέος. Αυτό 
το οξύ µπορεί να προκύψει από τη µεθυλίωση του ακρυλικού οξέος, 
δηλαδή από την αντικατάσταση του Η του ακρυλικού οξέος από ένα 
µεθύλιο CH3. Ο τύπος του µεθακρυλικού µεθυλίου είναι: 

 

 
 
 Στη συνέχεια, µε εστεροποίηση του µεθακρυλικού οξέος 
παράγεται το µεθακρυλικό µεθύλιο, µια ακόρεστη οργανική ένωση που 
δε συναντάται στη φύση. Ο χηµικός τύπος του µονοµερούς του 
µεθακρυλικού µεθυλίου είναι: 
 

 
 

Με τον πολυµερισµό (χηµική αντίδραση µε την οποία 
πραγµατοποιείται η σύνθεση πολυµερών από απλά µόρια, τα µονοµερή) 
του µονοµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου, παράγεται η πολυµερής του 
µορφή, το πολυµεθακρυλικό µεθύλιο, που είναι σκόνη, σε αντίθεση µε το 
µονοµερές που φέρεται σε µορφή υγρού. 
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Από την παραπάνω αντίδραση φαίνεται ότι η δοµική µονάδα του 

µεθακρυλικού µεθυλίου περιέχει τον ίδιο αριθµό ατόµων µε το 
αντίστοιχο µονοµερές του. Τα πολυµερή µε το παραπάνω 
χαρακτηριστικό ονοµάζονται πολυµερή προσθήκης. Εκτός από αυτά, 
υπάρχουν και τα πολυµερή προσθήκης, στα οποία η δοµική τους µονάδα 
περιέχει µικρότερο αριθµό ατόµων από το αντίστοιχο µονοµερές. 

 
 

ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ 
 

 Το µονοµερές µεθακρυλικό µεθύλιο είναι υγρό, άχρωµο, διαυγές, 
µε χαρακτηριστική οσµή και δεν αναφλέγεται. Είναι σηµαντικά πτητικό 
υγρό µε λανθάνουσα θερµότητα εξαερώσεως ίση µε 86cal/g. Ζει στους 
100-101οC σε 760mm Hg, έχει πυκνότητα στους 25οC  ίση µε 0,939g/cm3 
και στους 20οC  ίση µε 0,945g/cm3 και ο δείκτης διαθλάσεώς της είναι 
ίσος µε nd=1,4119. Η γραµµοµοριακή θερµότητα πολυµερισµού, κατά 
τον Anderson, είναι στη θερµοκρασία του δωµατίου, 20οC, ίση µε 12,9K 
cal/mole που µεταβάλλεται σε 13,8K cal/mole σε θερµοκρασία 40-60οC. 
 Όλοι οι εστέρες του ακρυλικού και του µεθακρυλικού οξέος στη 
µονοµερή τους µορφή θεωρούνται ότι έχουν µια µέτρια τοξικότητα, µε 
πιο τοξικό το ακρυλικό µεθύλιο. Το τελευταίο προσβάλλει κυρίως τα 
µάτια και προκαλεί εισπνεόµενο ερεθισµό στις αναπνευστικές 
µεµβράνες. Ακόµη και σε µικρές συγκεντρώσεις στον αέρα, 50-75 ppm, 
ύστερα από παρατεταµένη έκθεση, µπορεί η ουσία αυτή να προκαλέσει 
σοβαρά συµπτώµατα. 
 Το µεθακρυλικό µεθύλιο εµφανίζει και αυτό τοξικότητα και αν 
κάνουµε επάλειψη µε αυτό σε δέρµα ελαφιού προκαλεί ερεθισµό και 
γενικές εκδηλώσεις, ενώ αν χορηγηθεί σε ζώα, µε την πεπτική οδό ή µε 
ένεση, µπορεί να προκαλέσει το θάνατο του ζώου. Συγκρινόµενο όµως 
από την άποψη της τοξικότητας µε το ακρυλικό µεθύλιο, είναι από 12 
εώς 17 φορές λιγότερο τοξικό. 

Κατά την αποθήκευσή του το µονοµερές είναι αδύνατο να 
πολυµερισθεί µε την επίδραση του φωτός, της θερµότητας, του οξυγόνου 
και ποικίλων άλλων παραγόντων. Γι’ αυτό, για να αποφύγουµε τον 
πολυµερισµό του µονοµερούς από οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, 
προσθέτουµε µέσα στο υγρό ορισµένες ουσίες, τους παρεµποδιστές, που 
εµποδίζουν τον πολυµερισµό. 
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∆ύο από τους πιο συνηθισµένους παρεµποδιστές είναι η 
υδροκινόνη σε αναλογία 0,0003%-0,0006& και η πυρογαλόλη σε 
αναλογία 0,1% : 

 

 
 
Ένας άλλος λόγος που µπορεί να προκαλέσει τον πολυµερισµό 

όλης της µάζας του µονοµερούς είναι η επαφή του µονοµερούς έστω και 
µε ελάχιστη ποσότητα πολυµερούς. 

Το µονοµερές µεθακρυλικό µεθύλιο παρασκευάζεται βιοµηχανικά 
από ακετόνη και υδροκυάνιο. Από τη συνένωση αυτών των δύο ουσιών 
προκύπτει ακετονοκυανιδρίνη σύµφωνα µε την αντίδραση: 

 

 
 
Στη συνέχεια, µε θέρµανση της ακετονοκυανιδρίνης, µε παρουσία 

µεθυλικής αλκοόλης, λαµβάνεται το µεθακρυλικό µεθύλιο σύµφωνα µε 
την παρακάτω αντίδραση: 

 

 
 
 

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ 
 
 Το πολυµερές µεθακρυλικό µεθύλιο είναι σκόνη που λαµβάνεται 
µε πολυµερισµό του µονοµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου, δηλαδή µε τη 
συνένωση πολλών µορίων µονοµερούς µε τη µορφή αλυσίδας για το 
σχηµατισµό ενός µεγαλοµορίου, µεγέθους µέχρι και 200.000 µορίων 
µονοµερούς. 
 Μέσα στη σκόνη του πολυµερούς περιέχεται ένας ακόµη 
καταλύτης σε αναλογία 0,5-1,5%, που είναι οργανικό υπεροξείδιο ή µια 
αζωένωση. Επίσης, περιέχονται σε πολλές περιπτώσεις, διάφορες 
χρωστικές ουσίες, όπως ο θειώδης υδράργυρος, το θειώδες κάδµιο, το 
οξείδιο του σιδήρου κ.α. Τέλος στη σκόνη αυτή, ενσωµατώνονται και 
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πλαστικοποιητικές ουσίες. Οι ουσίες αυτές αυξάνουν την πλαστικότητα 
της ακρυλικής ρητίνης, πράγµα που διευκολύνει την κατασκευή των 
προσθέσεων. Σαν πλαστικοποιητικές ουσίες χρησιµοποιούνται το 
φωσφορικό τριφαινύλιο ή το φθαλικό βουτύλιο σε αναλογία 8-10%. Το 
µέγεθος της προστιθέµενης πλαστικότητας είναι ανάλογο µε την 
ποσότητα των περιεχοµένων στη σκόνη του πολυµερούς 
πλαστικοποιητικών ουσιών. 
 Ο χηµικός τύπος της αλυσίδας του πολυµερούς µεθακρυλικού 
µεθυλίου είναι: 
 

 
 

Το πολυµερές µεθακρυλικό µεθύλιο φέρεται στο εµπόριο µε 
µορφή σκόνης που παράγεται µε τις δυο παρακάτω µεθόδους: 

 
1) Με τη µέθοδο της γαλακτοποίησης του µονοµερούς µέσα 

σε ένα ουδέτερο υγρό, όπως το νερό, και στη συνέχεια µε 
θέρµανσή του για να πετύχουµε τον πολυµερισµό. Έτσι 
δηµιουργούνται µικροί κόκκοι διαµέτρου 0,005-0,46mm. 

2) Με τη µέθοδο της κονιοποίησης του πολυµερισµένου 
µονοµερούς. Με αυτήν τη µέθοδο παίρνουµε πιο οµογενή 
κοκκία. 

 
Το πολυµεθακρυλικό µεθύλιο που προέκυψε από τον πολυµερισµό 

του µονοµερούς είναι µια σκόνη στερεά, διαφανής, άοσµη και άγευστη. 
Ακόµη, είναι αδιάλυτο στο νερό αλλά διαλυτό σε ορισµένους οργανικούς 
διαλύτες, όπως την ακετόνη, τη βενζίνη, το χλωροφόρµιο, τον 
τετραχλωράνθρακα κ.α. Η αντοχή του στην ολκιµότητα είναι 5,62·102 
Kg/cm2 και το µέτρο ελαστικότητας του Young 3,86·104 Kg/cm2. Η 
πυκνότητά του είναι 1,19 g/cm3 και έχει σκληρότητα 18-20 βαθµούς 
κατά Knoop. Στη θερµοκρασία των 125οC µαλακώνει και µπορεί να 
διαµορφωθεί σα θερµοπλαστικό υλικό, ενώ στη θερµοκρασία των 400 οC 
επανέρχεται στην υγρή µορφή του µονοµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου. 

Το πολυµεθακρυλικό µεθύλιο χρωµατίζεται έντονα µε οξείδιο του 
σιδήρου, οξείδιο του τιτανίου, µε άνθρακα κ.α., διατηρώντας το 
χρωµατισµό του για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και δεν αποχρωµατίζεται 
από την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι κακός αγωγός της θερµότητας και 
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του ηλεκτρισµού. Όπως όλες οι ακρυλικές ρητίνες, έτσι και και το 
πολυµεθακρυλικό µεθύλιο έχει την τάση να προσλαµβάνει νερό, όταν 
βρίσκεται µέσα σε υγρό περιβάλλον. Η πρόσληψη αυτή γίνεται µε 
προσρόφηση. Οι ακρυλικές ρητίνες µπορούν να προσροφήσουν τόσο 
νερό ώστε, ύστερα από µιας εβδοµάδας παραµονή µέσα στο νερό, να 
αυξηθεί το βάρος του κατά 0,5%. Αυτή η προσρόφηση δεν επηρεάζεται 
από τη θερµοκρασία του νερού, αλλά επηρεάζεται σηµαντικά από το 
µοριακό βάρος του πολυµερούς. Όσο µεγαλύτερο είναι το µοριακό βάρος 
του υλικού, τόσο µικρότερη είναι η προσρόφηση που παρουσιάζεται.   

  
  

ΕΙ∆Η ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 
 

Ανάλογα µε τον τρόπο του πολυµερισµού τους, οι ακρυλικές 
ρητίνες διακρίνονται σε: 
α. θερµοπολυµεριζόµενες και σε 
β. αυτοπολυµεριζόµενες ή ψυχρά πολυµεριζόµενες ή πολυµεριζόµενες 

µε χηµικά µέσα. 
Και οι δύο αυτές κατηγορίες των ακρυλικών ρητινών 

κυκλοφορούν συνήθως στο εµπόριο µε τη µορφή σκόνης-υγρού. Οι 
ακρυλικές ρητίνες φέρονται όµως στο εµπόριο και µε άλλες µορφές 
λιγότερο συνηθισµένες, όπως µε τη µορφή σκόνης, µε τη µορφή 
πλαστικών πλακιδίων ή πηκτής και µε τη µορφή δύο υγρών. 
 
a. Με τη µορφή σκόνης. 

Στην περίπτωση αυτή, η σκόνη του υλικού εισάγεται µε πίεση σε 
ένα ειδικό έγκλειστρο ορισµένης θερµοκρασίας. Η τεχνική αυτή 
χρησιµοποιείται κυρίως για το πολυστηρένιο, όπου το υλικό θερµαίνεται 
στους 200oC περίπου. 

 
b. Με τη µορφή πλαστικών δισκίων ή πηκτής 

Τα προϊόντα αυτής της µορφής διατηρούνται δύσκολα. Τα δισκία ή 
η πηκτή πρέπει να φυλάγονται στο ψυγείο σε χαµηλή θερµοκρασία, µέσα 
σε ειδικά στεγανά δοχεία. Ο πολυµερισµός τους γίνεται όπως στην 
περίπτωση σκόνης-υγρού. 

 
c. Με τη µορφή δύο υγρών 

Με τη µορφή αυτή κυκλοφορούν κυρίως οι εποξειδικές (epoxy) 
ρητίνες. Στις ρητίνες αυτές ο πολυµερισµός επιτυγχάνεται µε την 
ανάµειξη των δύο υγρών, τα οποία µόλις έρθουν σε επαφή αντιδρούν 
ισχυρά. 
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I. Πολυµερισµός των θερµοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών 
 

Στις ρητίνες αυτές ο πολυµερισµός επιτυγχάνεται µε θερµότητα, 
αφού προηγουµένως αναµειχθεί το πολυµερές (σκόνη) µε το µονοµερές 
(υγρό), σύµφωνα πάντοτε µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Υπάρχουν 
διάφοροι µέθοδοι για την ανάµειξη της σκόνης και του υγρού. 
1) Πρώτη µέθοδος 

Η ανάµειξη της σκόνης µε το υγρό γίνεται σύµφωνα µε τη 
συνηθισµένη αναλογία 3 όγκων πολυµερούς προς 1 όγκο µονοµερούς. 

Σ’ ένα καθαρό γυάλινο δοχείο βάζουµε πρώτα την ανάλογη 
ποσότητα µονοµερούς (υγρού) και έπειτα προσθέτουµε σταδιακά και την 
ανάλογη ποσότητα της σκόνης του πολυµερούς. Τη σκόνη και το υγρό τα 
ανακατεύουµε µε µια σπάθη από ανοξείδωτο χάλυβα µέχρι που να γίνει 
ένα οµοιογενές φύραµα. Στη συνέχεια, πωµατίζουµε το γυάλινο δοχείο, 
για να µην εξατµίζεται το µονοµερές, και το αφήνουµε για λίγο ώστε να 
γίνει η διαβροχή και η µερική διάλυση της σκόνης από το υγρό και να 
πλαστικοποιηθεί η µάζα του µείγµατος. 

Το φύραµα της ακρυλικής ρητίνης στην αρχή έχει αµµώδη 
σύσταση ή σύσταση χιονιού (α΄ στάδιο: χιόνος), στη συνέχεια αποκτά 
σύσταση κολλώδη ή ινώδη, επειδή κατά την απόσπασή του από τα 
τοιχώµατα του δοχείου δηµιουργούνται µακριές ίνες (β΄ στάδιο: ινώδες) 
και στο τέλος αποκτά τη σύσταση ζύµης, που µπορεί εύκολα να 
αποσπασθεί από τα τοιχώµατα του δοχείου χωρίς να αφήνει ίνες (γ΄ 
στάδιο: ζυµώδες). Στην κατάσταση αυτή το φύραµα είναι έτοιµο για το 
στιβαγµό του στο έγκλειστρο. 

 
2) ∆εύτερη µέθοδος 

Η µέθοδος αυτή µπορεί να χαρακτηρισθεί και σαν τεχνική ξηρής 
τοποθέτησης.  Κατά  τη µέθοδο αυτή το πολυµερές απλώνεται ξερό µέσα 
στο έγκλειστρο σ’ αρκετή όµως ποσότητα, έτσι που να µπορεί να 
αποδοθεί το σχήµα της αποκατάστασης, και στη συνέχεια προστίθεται µε 
σταγονόµετρο σε σταγόνες το µονοµερές µέχρι να κορεσθεί η µάζα του 
υλικού. Ύστερα, το έγκλειστρο δονείται για να διαβραχούν και τα 
κατώτερα στρώµατα του πολυµερούς και, αν υπάρχει περίσσεια 
µονοµερούς, προσθέτουµε σταδιακά σκόνη πολυµερούς ώστε να 
απορροφηθεί όλη η περίσσεια του υγρού. 

 
3) Τρίτη µέθοδος 

Κατά τη µέθοδο αυτή, βάζουµε σε µια γυάλινη πλάκα µια µικρή 
ποσότητα σκόνης πολυµερούς, στην οποία προσθέτουµε µε 
σταγονόµετρο κατά σταγόνες το µονοµερές σε τόση ποσότητα ώστε να 
κορεσθεί το πολυµερές. Η µάζα αυτή του υλικού που έχει κοκκώδη υφή 
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µε µια σπάθη τοποθετείται στο έγκλειστρο και δονείται για να 
διευθετηθεί στη θέση της. 
 
 

Αντίδραση πολυµερισµού 
 

Η αντίδραση του πολυµερισµού των θερµοπολυµεριζοµένων 
ακρυλικών ρητινών είναι εξώθερµη, δηλαδή κατά την αντίδραση 
εκλύεται θερµότητα που έχει σαν συνέπεια τη σηµαντική επιτάχυνση του 
πολυµερισµού. Η έκλυση της θερµότητας αυτής συµβαίνει απότοµα όταν 
η θερµοκρασία της µάζας της ρητίνης υπερβεί τους 70oC. Η θερµοκρασία 
µέσα στη µάζα της ρητίνης γίνεται σ’ αυτήν την περίπτωση µεγαλύτερη 
και από τη θερµοκρασία του εγκλείστρου και από τη θερµοκρασία της 
γύψου εγκλειστρώσεως. 

Η έκλυση της θερµότητας αυτής διαρκεί µόνο λίγο και στο 
διάστηµα αυτό πραγµατοποιείται το µεγαλύτερο µέρος του 
πολυµερισµού. Η ταχύτητα της εξώθερµης αντίδρασης εξαρτάται άµεσα 
από την ταχύτητα αύξησης της θερµοκρασίας του εγκλείστρου. Έτσι π.χ. 
εν έγκλειστρο εµβυθιστεί σε νερό θερµοκρασίας 30οC και η θερµοκρασία 
του νερού ανεβαίνει κατά 1οC σε κάθε λεπτό της ώρας, σε µια ώρα η 
θερµοκρασία του νερού θα φτάσει στους 90οC  ενώ η θερµοκρασία της 
ρητίνης θα βρίσκεται ακόµη στους 70οC. Η καθυστέρηση αυτή στην 
ύψωση της θερµοκρασίας της ρητίνης οφείλεται στη χαµηλή θερµική 
αγωγιµότητα της γύψου εγκλειστρώσεως. 

Ύστερα όµως από 10 λεπτά που η θερµοκρασία του νερού θα 
φτάσει στους 100οC, η θερµοκρασία στη µάζα της ρητίνης ανεβαίνει 
απότοµα και µπορεί να φτάσει και τους 150οC  (διάγραµµα 1) εξαιτίας 
της απότοµης έκλυσης θερµότητας που συµβαίνει όταν η θερµοκρασία 
της ρητίνης βρίσκεται µεταξύ 70-75οC. Στη συνέχεια, µέσα σε λίγα λεπτά 
της ώρας η θερµοκρασία της ρητίνης κατεβαίνει στους 100οC και 
εξισώνεται η θερµοκρασία της µε τη θερµοκρασία του νερού που βράζει. 
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Αυτή η απότοµη άνοδος της θερµοκρασίας της ρητίνης είναι το 
αποτέλεσµα της εξώθερµης αντίδρασης και στο διάστηµα αυτό 
πραγµατοποιείται περίπου το 95% του πολυµερισµού. Το διάστηµα  αυτό 
χρονικά είναι περίπου 10 λεπτά της ώρας.  

Η µεγάλη αύξηση της θερµοκρασίας της ρητίνης επηρεάζει τις 
φυσικές ιδιότητες του υλικού. Έτσι, όταν ο πολυµερισµός 
πραγµατοποιηθεί σε υψηλή θερµοκρασία, το υλικό που προκύπτει έχει 
µικρότερη αντοχή στην κάµψη και µικρότερη σκληρότητα και 
ογκοµετρική σταθερότητα, απ’ αυτήν που θα είχε αν ο πολυµερισµός 
γινόταν σε χαµηλή θερµοκρασία. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο 
γεγονός ότι, κατά τον πολυµερισµό, σε υψηλή θερµοκρασία 
δηµιουργούνται βραχείες µοριακές αλυσίδες, πράγµα που µειώνει την 
ανθεκτικότητα και τη σκληρότητα του υλικού. Ακόµη η απότοµη αύξηση 
της θερµοκρασίας της µάζας της ρητίνης δηµιουργεί πόρους στο υλικό. Η 
πόρωση αυτή δηµιουργείται και από την εξαέρωση του µονοµερούς που 
υπάρχει ελεύθερο στη µάζα της ρητίνης. 
 
 

II. Πολυµερισµός των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών 
 

Η χηµική σύνθεση των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών 
είναι ίδια µε τη σύνθεση των θερµοπολυµεριζοµένων, µόνο που στις 
αυτοπολυµεριζόµενες ρητίνες υπάρχει και µια επιπλέον χηµική ουσία, 
ένας επιταχυντής (accelerator). Ο επιταχυντής είναι στις περιπτώσεις 
αυτές ο παράγοντας που κυρίως προκαλεί τη διάσπαση του υπεροξειδίου 
στη θερµοκρασία του δωµατίου. Σαν επιταχυντές, που περιέχονται µέσα 
στο µονοµερές, χρησιµοποιούνται τριτοταγείς αµίνες, σουλφονικά οξέα ή 
και άλατα των σουλφονικών οξέων. Ένας πολύ συνηθισµένος 
επιταχυντής είναι η διµεθυλοπαρατολουϊδίνη. 

 
Μέσα στο µονοµερές (υγρό) προστίθενται σε ορισµένες 

περιπτώσεις ορισµένες ουσίες, οι πλαστικοποιητές, που αυξάνουν την 
πλαστικότητα του πολυµεριζόµενου υλικού. Αυτοί πολλές φορές 
προστίθενται στη σκόνη αντί στο υγρό. Οι πλαστικοποιητές είναι εστέρες 
χαµηλού µοριακού βάρους, όπως ο φθαλικός διβουτυλεστέρας: 
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Στις περιπτώσεις που απαιτείται η σύνθεση µιας ακρυλικής 
ρητίνης µε σταυροειδή σύνδεση, τότε µέσα στο υγρό προστίθενται 
ακόµη, σε αναλογία 2-25%, ενώσεις του τύπου αλυλοµεθακρυλική 
γλυκόλη: 

 
 

Στην περίπτωση των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών, ο 
πολυµερισµός πραγµατοποιείται µε τους ίδιους ακριβώς µηχανισµούς 
όπως και των θερµοπολυµεριζοµένων. Η µόνη διαφορά έγκειται στον 
τρόπο διασπάσεως του καταλύτη που περιέχεται στο πολυµερές και των 
δύο τύπων ρητινών. Ενώ δηλαδή, στις θερµοπολυµεριζόµενες ρητίνες η 
διάσπαση του καταλύτη γίνεται µε την επίδραση της θερµότητας, στις 
ψυχρά πολυµεριζόµενες η διάσπαση του καταλύτη πραγµατοποιείται µε 
την επίδραση ενός χηµικού παράγοντα, του επιταχυντή, που, όπως 
είδαµε, συνήθως είναι µια τριτοταγής αµίνη. 

Η ανάµειξη του µονοµερούς µε το πολυµερές στις 
αυτοπολυµεριζόµενες ακρυλικές ρητίνες γίνεται µε τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο όπως και στις θερµοπολυµεριζόµενες. Μόνο που στις 
αυτοπολυµεριζόµενες ρητίνες ο πολυµερισµός αρχίζει ακόµη από το 
σχηµατισµό της ζύµης και σε 3,5 έως 4,5 λεπτά από την ανάµειξη του 
µονοµερούς µε το πολυµερές έχει τελειώσει το στάδιο της ζύµης, ενώ ο 
συνολικός χρόνος που απαιτείται για τον πολυµερισµό των 
αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών ρητινών δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά της 
ώρας, ανάλογα µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Αύξηση της 
θερµοκρασίας επιταχύνει σηµαντικά το χρόνο του πολυµερισµού. 

Οι φυσικές ιδιότητες των αυτοπολυµεριζοµένων ακρυλικών 
ρητινών βελτιώνονται και γίνονται όµοιες µε των 
θερµοπολυµεριζοµένων, αν το υλικό ύστερα από παραµονή 2,5 ωρών στη 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος υποβληθεί σε βρασµό για 1/2 έως 1 
ώρα. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ακόµη ότι στις αυτοπολυµεριζόµενες 
ακρυλικές ρητίνες η απόδοση της αντίδρασης του πολυµερισµού είναι 
αισθητά µικρότερη από ό,τι στις θερµοπολυµεριζόµενες. Στην περίπτωση 
αυτή, το µονοµερές που δεν πολυµερίζεται, και είναι στις 
αυτοπολυµεριζόµενες περισσότερο από όσο είναι στις 
θερµοπολυµεριζόµενες, ενεργεί σαν πλαστικοποιητής. 

Η απόδοση της αντίδρασης πολυµερισµού κυµαίνεται από 76,3%-
93,2%  ανάλογα µε το υλικό. Η απόδοση αυτή είναι σταθερή και δεν 
µεταβάαλλεται µε την αύξηση του µονοµερούς στο µείγµα. Η αύξηση 
όµως της περιεκτικότητας του µονοµερούς στο µείγµα συνεπάγεται 
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αντίστοιχα και µια σηµαντική αύξηση του ποσού της εκλυόµενες 
θερµότητας. Η αύξηση της ποσότητας του µονοµερούς στο µείγµα δεν 
επηρεάζει µόνο το ποσό της εκλυόµενης θερµότητας αλλά και την 
ταχύτητα της αντίδρασης του πολυµερισµού (όσο µεγαλύτερη ποσότητα 
µονοµερούς, τόσο ταχύτερη η αντίδραση του πολυµερισµού), ιδιαίτερα 
στα τελευταία του στάδια, αλλά και τόσο µεγαλύτερη γίνεται η αύξηση 
της θερµοκρασίας του µείγµατος. 

Όµως η αύξηση της θερµοκρασίας του µείγµατος του 
αυτοπολυµεριζοµένου µεθακρυλικού µεθυλίου αποβαίνει σε βάρος των 
καλών µηχανικών ιδιοτήτων της ρητίνης και θα πρέπει να αποφεύγεται, 
µε το να µην δηµιουργούµε λεπτόρρευστα φυράµατα εξαιτίας αυξηµένου 
ποσοστού µονοµερούς ή, αν µας είναι απαραίτητη η δηµιουργία 
λεπτόρρευστου φυράµατος, τότε να φροντίζουµε για γρήγορη απαγωγή, 
των ποσών της θερµότητας ώστε να αποφεύγεται η µεγάλη αύξηση της 
θερµοκρασίας του µείγµατος. 
 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΟΠΤΗΣΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ) 

ΘΕΡΜΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 
 

a. Μέθοδος βραδείας όπτησης 
 

Η µέθοδος της βραδείας όπτησης της θερµοπολυµεριζόµενης 
ακρυλικής ρητίνης γίνεται µε την τοποθέτηση του εγκλείστρου µέσα σε 
νερό θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, και µέσα σε διάστηµα 
30 λεπτών, ανυψώνεται η θερµοκρασία του νερού στους 65ο-73οC, και το 
έγκλειστρο µέσα στο νερό διατηρείται για 9-12 ώρες στην παραπάνω 
θερµοκρασία. 
 

b. Μέθοδος ταχείας όπτησης 
 

Κατά τη µέθοδο αυτή το έγκλειστρο τοποθετείται µέσα σε νερό 
θερµοκρασίας περιβάλλοντος, του οποίου στη συνέχεια η θερµοκρασία 
ανεβαίνει µέσα σε µισή ώρα στους 65ο-70οC, όπου και διατηρείται για 
µιάµιση ώρα. Ύστερα η θερµοκρασία υψώνεται στους 100οC και αρχίζει 
το νερό να βράζει. Στην κατάσταση αυτή του βρασµού διατηρείται το 
έγκλειστρο για µισή ώρα για την ολοκλήρωση του πολυµερισµού. Η 
µέθοδος αυτή δεν είναι τόσο ασφαλής σε σύγκριση µε τη µέθοδο της 
βραδείας όπτησης. 
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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ 
 

a. Συστολή του πολυµερισµού 
 

Η πυκνότητα του µονοµερούς µεθακρυλικού µεθυλίου είναι 
0,945g/cm3  στους 20οC ενώ του πολυµερούς είναι 1,16-1,18g/cm3. Η 
αύξηση αυτή της πυκνότητας του πολυµερούς γίνεται κατά τον 
πολυµερισµό και αντιστοιχεί σε ελάττωση του όγκου κατά 21% περίπου. 

∆εδοµένου ότι η αναλογία πολυµερούς (σκόνη) προς το µονοµερές 
(υγρό) κατά την ανάµειξη για την Παρασκευή οδοντριατρικών 
πολυµερών (πολυµεθακρυλικού µεθυλίου και ακρυλικού πολυβινυλίου) 
είναι 3 προς 1, η ελεύθερη συστολή κατ’ όγκο στις ρητίνες αυτές είναι 
6%-7% περίπου. Η αντίστοιχη τιµή στις εποξειδικές ρητίνες είναι 
µικρότερη και δεν ξεπερνά το 2%. 
 

b. Προσρόφηση νερού και διαλυτότητα 
 

Οι ακρυλικές ρητίνες προσροφούν νερό όταν εµβαπτισθούν σ’ 
αυτό. Η προσρόφηση του νερού από τις ακρυλικές ρητίνες εξαρτάται από 
το µοριακό τους βάρος και είναι αντιστρόφως ανάλογη µ’ αυτό. Ακόµα η 
προσρόφηση νερού είναι ανεξάρτητη από τη θερµοκρασία, τουλάχιστον 
για θερµοκρασίες από 0 µέχρι 60ο περίπου. 

Η προσρόφηση του νερού από τις ακρυλικές ρητίνες προκαλεί 
αύξηση των διαστάσεών τους. Η µεταβολή των διαστάσεων είναι 
αµφίδροµη. Η εναλλασσόµενη διαβροχή και αποξήρανση του υλικού 
προκαλεί αντίστοιχη διαστολή και συστολή του. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
οδοντοστοιχίες, όταν αφαιρούνται από το στόµα και αφήνονται σε ξηρό 
περιβάλλον, υφίστανται συστολή ενώ µακροχρόνια παραµονή της 
οδοντοστοιχίας σε ξηρό περιβάλλον µπορεί να προκαλέσει και 
στρέβλωσή της. Γι’ αυτό το λόγο όταν οι οδοντοστοιχίες αφαιρούνται 
από το στόµα πρέπει να διατηρούνται µέσα σε νερό. 

Οι διάφορες συνθετικές ρητίνες παρουσιάζουν διαφορετική 
προσροφητική ικανότητα. Οι ρητίνες του πολυµεθακρυλικού µεθυλίου 
παρουσιάζουν σχετικά υψηλή προσφοφητικότητα που φτάνει µέχρι 0,3-
0,4%, ενώ στις πολυβινυλικές ακρυλικές ρητίνες, το πολυστηρένιο και τις 
εποξειδικές ρητίνες η προσροφητικότητα είναι περίπου 0,1%. 

Όσον αφορά τη διαλυτότητα των ακρυλικών ρητινών στο νερό, 
αυτή είναι ελάχιστη και µπορεί να φτάσει το 0,1% µετά από παραµονή 
του υλικού για µια εβδοµάδα σε απεσταγµένο νερό. 

Οι επιτρεπόµενες ανώτερες τιµές προσροφητικότητας και 
διαλυτότητας, σύµφωνα µε την προδιαγραφή αρ. 12 της A.D.A., είναι για 
την προσροφητικότητα 0,45χιλ. κατά τετραγωνικό εκατοστόµετρο και 
για τη διαλυτότητα 0,01 χιλ. κατά τετραγωνικό εκατοστόµετρο. 
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c. Ελαστικότητα 
 

Μια ρητίνη που έχει υψηλό µέτρο ελαστικότητας, ασφαλώς θα 
υποστεί µικρότερη ελαστική παραµόρφωση κατά µονάδα δύναµης που 
εφαρµόζεται πάνω σ’ αυτήν. 

Το πολυµεθακρυλικό µεθύλιο έχει µέτρο ελαστικότητας του 
Young 3,86 X 104Kg/cm2. Οι αντίστοιχες τιµές των άλλων συνθετικών 
ρητινών είναι: του ακρυλικού πολυβινυλίου 2,88 X 104 Kg/cm2, του 
πολυστηρενίου 3,72 X 104 Kg/cm2 και των εποξειδικών ρητινών 3.37- X 
104 Kg/cm2. 

Το όριο ελαστικότητας των συνθετικών ρητινών είναι: για το 
πολυµεθακρυλικό µεθύλιο 2,67 X 104 Kg/cm2, για το ακρυλικό 
πολυβινύλιο 2,95 X 104 Kg/cm2  και γοα το πολυστηρένιο 2,46 X 104 

Kg/cm2. 
 

d. Πυκνότητα 
 

Η πυκνότητα των διαφόρων συνθετικών ρητινών δεν παρουσιάζει 
µεγάλες διαφορές στις µεταξύ τους τιµές. Έτσι η πυκνότητα του 
πολυµεθακρυλικού µεθυλίου είναι 1,16-1,18 g/cm3, του ακρυλικού 
πολυβινυλίου 1,21-1,36 g/cm3 , του πολυστηρενίου 1,05-1,11 g/cm3  

και 
των εποξειδικών ρητινών 1,11-1,23 g/cm3. 

 

e. Σκληρότητα 
 

Η σκληρότητα  είναι µια ιδιότητα που έχει ιδιαίτερη σηµασία για 
τις ακρυλικές ρητίνες, γιατί υλικά που παρουσιάζουν χαµηλές τιµές 
σκληρότητας µπορούν εύκολα να αποξεστούν και να αποτριβούν. 

Η σκληρότητα του πολυµεθακρυλικού µεθυλίου είναι 16-18 
βαθµοί σκληρότητας κατά Knoop, του ακρυλικού πολυβινυλίου 15, του 
πολυστηρενίου 19 και των εποξειδικών ρητινών 15. 

Τις διάφορες ιδιότητες των ακρυλικών ρητινών µπορούµε να τις 
µελετήσουµε καλύτερα στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Οι ακρυλικές ρητίνες, τέλος, εκπληρώνουν, κατά τον Craig, σε 

µεγάλο βαθµό τις κυριότερες από τις παρακάτω προσθετικές απαιτήσεις: 
1. Να έχουν ικανοποιητική αντοχή στις δυνάµεις που ακούνται πάνω 

σ’ αυτές. 
2. Να έχουν ικανοποιητικές θερµικές ιδιότητες, δηλαδή η 

θερµοκρασία πάνω από την οποία αρχίζουν να µαλακώνουν να 
είναι αισθητά µεγαλύτερη από τη µέγιστη θερµοκρασία την οποία 
µπορούν να έχουν οι τροφές που λαµβάνονται από το στόµα. 

3. Να έχουν ογκοµετρική σταθερότητα. 
4. Να έχουν µικρή πυκνότητα. 
5. Να είναι άγευστες και άοσµες και να µην προκαλούν ερεθισµό των 

ιστών του στόµατος. 
6. Να µην προσροφούν νερό ή και άλλα υγρά από το στόµα 
7. Να είναι αδιάλυτες στα υγρά του στόµατος ή στα συνήθως 

εισαγόµενα στο στόµα υγρά. 
8. Να έχουν φυσικό χρώµα. 
9. Να µην αποχρωµατίζονται. 
10. Η κατεργασία τους να µην απαιτεί πολύπλοκο εξοπλισµό. 
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ΛΕΥΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ 
 

Το σφράγισµα – ο σωστός οδοντιατρικός όρος είναι έµφραξη – 
έρχεται να «κλείσει» τις κοιλότητες που δηµιουργεί η τερηδόνα στα 
δόντια µας. Η τερηδόνα µε τη σειρά της, είναι µία οδοντική νόσος η 
οποία καταστρέφει στην αρχή το αρχικό στρώµα των δοντιών µας – την 
αδαµαντίνη – και µετέπειτα, συνεχίζει προς τα µέσα ώσπου να φτάσει 
στην πολφική κοιλότητα του δοντιού – το µέρος που βρίσκεται το νεύρο 
κάθε δοντιού – µε αποτέλεσµα τον οξύ και αφόρητο πόνο της πολφίτιδας.  

Οι ιστοί που καταστρέφει η τερηδόνα δεν αναγεννώνται. 
Μπορούµε όµως να σταµατήσουµε την επέκταση της νόσου και να 
αποτρέψουµε τις επιπλοκές της τερηδόνας. Αυτές οι επιπλοκές είναι:  

1. το δόντι να καταστραφεί. Σε αυτήν την περίπτωση το δόντι χρήζει 
απονεύρωσης και ανασύστασης και µετέπειτα κάλυψη του δοντιού 
µε κάποια θήκη ή εξαγωγής αν η καταστροφή είναι πλήρης και δεν 
είναι δυνατόν να ανασυσταθεί το δόντι. 

2. η τερηδόνα να φτάσει στον πολφό (νεύρο).  
Ο πόνος στην προκειµένη περίπτωση είναι αφόρητος και οξύς και 

κρατάει αρκετά µετά την πάροδο του ερεθίσµατος που τον προκάλεσε. 
Συνήθως τα ερεθίσµατα που προκαλούν πόνο είναι το κρύο και το ζεστό.  

 
Τερηδόνα σε µπροστινά δόντια 

 
 

Καλό είναι µόλις εντοπίζεται κάποια εστία τερηδόνας να µην 
περιµένουµε πότε θα πονέσουµε για να απευθυνθούµε στον οδοντίατρο, 
αλλά να πάµε όσο το δυνατόν πιό γρήγορα για να διορθώσουµε το 
πρόβληµα και να αποφύγουµε όλες τις δυσάρεστες συνέπειες που 
περιγράφθηκαν παραπάνω (απονεύρωση, καταστροφή ή και εξαγωγή του 
δοντιού).  

Ο εντοπισµός της τερηδόνας µπορεί να γίνει εύκολα από τον 
οδοντίατρο κατά τον συνήθη εξαµηνιαίο έλεγχο ή και από τον ασθενή – 
τουλάχιστον στις ορατές για τον ασθενή περιοχές. Τα δόντια εξ ορισµού 
είναι άσπρα, άν κάποιο δόντι έχει καφέ γραµµές ή σε κάποιο σηµείο έχει 
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τρύπα, αυτό µπορεί να είναι σηµάδι τερηδόνας. Τα τερηδονισµένα δόντια 
δεν πονάνε αµέσως. Ο πόνος της τερηδόνας συνήθως είναι στα γλυκά, το 
κρύο και το ζεστό, είναι σχετικά ήπιος και δεν κρατάει παρά µερικά 
δευτερόλεπτα µετά την πάροδο του ερεθίσµατος.  

Υπάρχουν δύο ειδών σφραγίσµατα. Τα µαύρα και τα λευκά. Τα 
πρώτα είναι φτιαγµένα από αµάλγαµα-µία µίξη υδραργύρου µε άλλα 
µέταλλα, όπως άργυρο, κασσίτερο και χαλκό. Για τα δεύτερα, υπάρχουν 
δύο κύριοι τύποι υλικών που χρησιµοποιούνται αυτήν την περίοδο: οι 
ακρυλικές ρητίνες και τα υαλοιονοµερή κονία. 

 
 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ 
 
 Τα συνθετικά υλικά που χρησιµοποιούνται για το σφράγισµα των 
δοντιών αποτελούνται γενικά από µόρια πυριτίου ή ύαλου, δεσµευµένα 
απο πολυµερή ρητίνη, η οποία βασίζεται σε ένα µονοµερές 
αποκαλούµενο µεθακρυλικό οξύ. Αυτή η πολυµερής ή ακρυλική ρητίνη, 
συνήθως εµπλουτίζεται µε 35 εώς 85% υάλινου υλικού σφραγίσµατος. Η 
χηµική σύνθεση των ακρυλικών ρητινών έχει αναφερθεί σε προηγούµε 
υποκεφάλαιο. 
 Η διαδικασία που χρησιµοποιείται για να τοποθετηθεί το 
συνθετικό σφράγισµα σε ένα δόντι περιλαµβάνει διάφορα βήµατα. 
Καταρχάς, το δόντι πρέπει να προετοιµαστεί. Με χρήση ενός ήπιου 
οξέος, γίνεται επεξεργασία του δοντιού, έτσι ώστε να αφαιρεθούν τα 
υπολείµµατα και να µείνει µόνο το υγιές κοµµάτι του δοντιού. Επίσης, µε 
το οξύ δηµιουργούνται και µικροσκοπικά αυλάκια στην επιφάνεια του 
δοντιού, τα οποία βοηθάνε στην καλύτερη συγκόλληση του 
σφραγίσµατος, καθώς, µε τη δηµιουργία αυτών των αυλακίων, αυξάνεται 
η επιφάνεια του δοντιού που έρχεται σε επαφή µε το συγκολλητικό 
παράγοντα.  

Στη συνέχεια, τοποθετείται επάνω στο δόντι ένα στρώµα 
συγκολλητικού παράγοντα που δρα ως κόλα, η οποία περιέχει ένα 
διαλύτη που, µετά από λίγη ώρα, εξατµίζεται. Έπειτα, η κοιλότητα 
γεµίζεται µε ένα στρώµα συνθετικού και, µε φωτοπολυµερισµό 
(θεραπευτικό φως υπεριώδους ακτινοβολίας), επιτυγχάνεται η 
σκλήρυνσή του. Το φως αναγκάζει µόρια των µονοµερών να 
αντιδράσουν µεταξύ τους και να συνδεθούν για να διαµορφώσουν µαζί 
µία στερεά ρητίνη. Η ρητίνη αυτή στενεύει λίγο κατά την διάρκεια του 
πολυµερισµού και έτσι διάφορα διαδοχικά συνθετικά στρώµατα 
προστίθενται και φωτοπολυµερίζονται. Τέλος, το σφράγισµα λειένεται.  
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΩΝ ΡΗΤΙΝΗΣ  
 

� Είναι αισθητικά καλύτερα από τα µαύρα, αφού το χρώµα και η 
σύστασή τους ταιριάζουν µε τα αντίστοιχα των δοντιών του 
ασθενή. Αυτό επιτυγχάνεται µε την προσθήκη διαφόρων ουσιών 
στα σφραγίσµατα.  

� Μπορούν να καλύψουν σηµάδια ή δυσχρωµίες τα οποία είναι 
αδύνταο να αποµακρυνθούν µε τη χρήση οδοντόβουρτσας. 

� ∆εν περιέχουν υδράργυρο, όπως τα µαύρα, ο οποίος είναι τοξικός 
τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. 

� ∆ε χρειάζεται κοπή υγιούς οδοντικής ουσίας, καθώς η συγκράτηση 
είναι µικροµηχανική, σε αντίθεση µε τα αµαλγαµάτινα που 
συγκρατούντε µέσα στο στόµα λόγω σχήµατος και κοιλότητας και 
εποµένως θα πρέπει να κοπεί υγιής οδοντική ουσία για την 
επίτευξη του σχήµατος. 

� Μπορούν να επισκευαστούν εύκολα σε περίπτωση σπασίµατος. 
� Είναι βιοσυµβατά και δεν προκαλούν τη νέκρωση του πολφού. 
� Με κατάλληλη τεχνική µπορούν να αποδώσουν πιστά τη 

µορφολογία του δοντιού και να κατανείµουν τις δυνάµεις 
σωστότερα. 

� Συγκολλούντε στις εσοχές του δοντιού και έτσι γίνονται πιο 
αποτελεσµατικό στην επιδιόρθωση των προσθίων δοντιών από ότι 
τα αµαλγαµάτινα σφραγίσµατα. 

� Μπορούν να συνδυαστούν µε άλλα υλικά, όπως υαλοιονοµερή, για 
να συνδυαστούν τα πλεονεκτήµατα και των δύο υλικών ώστε να 
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα. 

 
 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΩΝ ΡΗΤΙΝΗΣ  
 

� Κοστίζουν περίσσοτερο από ότι τα µαύρα σφραγίσµατα. 
� Παρότι οι σύνθετες ρητίνες έχουν γίνει πιο σκληρές και πιο 

ανθεκτικές στην αποτριβή, δεν είναι ξεκάθαρο εάν αντέχουν τόσο 
πολύ όσο τα σφραγίσµατα αµαλγάµατος υπό την πίεση της 
µάσησης. 

� Η ρητίνη µπορεί να συρρικνωθεί όταν τοποθετείται. Αυτό µπορεί 
να οδηγήσει σε περισσότερες τερηδόνες στο µέλλον στα σηµεία 
που το σφράγισµα δεν έχει καλή επαφή µε το δόντι. Η συρρίκνωση 
µειώνεται όταν ο οδοντίατρος τοποθετεί το υλικό σε λεπτές 
στρώσεις. 

� Αυτές οι εµφράξεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
ολοκληρωθούν. Αυτό συµβαίνει γιατί τοποθετούνται σε στρώσεις. 
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Ο αυξηµένος χρόνος και η εργασία που ενέχουν µπορεί να 
συµβάλλει στην αύξηση του κόστους. 

� Σε µεγάλες εµφράξεις, ίσως να µην αντέχουν τόσο πολύ όσο τα 
αµαλγαµάτινα σφραγίσµτα.  

 
 

ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΗ ΣΓΡΑΓΙΣΜΑΤΑ 
 

Τα υαλοιονοµερή σφραγίσµατα είναι παρόµοια µε τα ακρυλικά 
επειδή χρησιµοποιούν επίσης µια πολυµερή ρητίνη. Όµως το υλικό 
σφραγίσµατος περιέχει ιόντα στροντίου, φωσφορικού άλατος και 
φθοριδίου. Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του υλικού σφραγίσµατος 
είναι ότι, αλληλεπιδρά µε το σµάλτο και την οδοντίνη των δοντιών, και 
έτσι διαµορφώνει ένα πολύ ισχυρό δεσµό ανάµεσα στο σφράγισµα και 
στο δόντι. Λόγω αυτού του βιολογικού και χηµικού δεσµού, µειώνεται η 
ευαισθησία του σφραγισµένου δοντιού. Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι, 
από το υλικό σφραγίσµατος απελευθερώνονται συνεχώς ιόντα φθοριδίου 
από αλληλεπίδραση µε το σάλιο. Αυτά τα ιόντα φθοριδίου είναι κοντά 
στα δόντια και µπορούν να αλληλεπιδρούν µε το σµάλτο. Αυτό ενισχύει 
τα δόντια και αποτρέπει την αποσύνθεση. Τα µειονεκτήµατα αυτών των 
υλικών είναι ότι, δεν είναι τόσο αισθητικά όσο τα ακρυλικά και είναι 
αδύνατα κάτω από τις κανονικές δυνάµεις µασήµατος.  
 

Πλέον το υλικό επιλογής είναι η ρητίνη. Η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει αρκετά και έχει αφήσει το αµάγαλµα αρκετά πίσω. Με τη 
ρητίνη µπορούµε να διαµορφώσουµε το σφράγισµα ακριβώς όπως 
θέλουµε και το τελικό αποτέλεσµα να είναι «αόρατο», δηλαδή το 
σφράγισµα να µην φαίνεται καθόλου.  

Αυτός είναι και ο σκοπός της σύγχρονης αισθητικής 
οδοντιατρικής, ένα τέλειο χαµόγελο.  
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Οι ρητίνες σήµερα είναι απολύτως αξιόπιστες και 
χρησιµοποιούνται ευρέως. Υπάρχουν δύο είδη ρητινών: Αυτές που 
πολυµερίζονται χηµικά, δηλαδή αυτόµατα αµέσως µετά την ανάµειξη των 
υλικών, και αυτές που πολυµερίζονται µε την χρήση φωτός ειδικού 
φάσµατος ακτινοβολίας από µία λάµπα φωτοπολυµερισµού. Και τα δύο 
είδη ρητινών έχουν τη χρήση τους. Οι χηµικά πολυµεριζόµενες ρητίνες 
χρησιµοποιούνται κυρίως για την κατασκευή προσωρινών προσθετικών 
εργασιών ή όταν δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί φωτοπολυµερισµός.  Σε 
αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι, όσοι χρησιµοποιούν καρδιακό 
βηµατοδότη δεν µπορούν να βάλουν φωτοπολυµεριζόµενες ρητίνες γιατί 
το φως από την λάµπα φωτοπολυµερισµού αποσυντονίζει την λειτουργία 
του βηµατοδότη προκαλώντας σοβαρά καρδιακά προβλήµατα.  
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ΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 
 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης οδοντιατρικής, και έχοντας λύσει το 
λειτουργικό πρόβληµα των δοντιών µε αρκετά µεγάλη επιτυχία, µιλάµε 
πλέον και για αισθητική οδοντιατρική. Η αισθητική οδοντιατρική 
προσφέρει λύσεις σε προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την οµορφιά 
των δοντιών και το χαµόγελο. 

Ένας τοµέας της αισθητικής οδοντιατρικής είναι οι όψεις ρητίνης. 
Πρόκειται για όψεις (φλούδες)  από ρητίνη µε τις οποίες µπορούµε να 
αλλάξουµε το χρώµα, το σχήµα και σε µερικές περιπτώσεις  την κλίση 
των δοντιών, αν είναι αυτά στραβά.  

 

 
 

Με τις όψεις ρητίνης µπορούµε  να καλύψουµε µικρές δυσχρωµίες, 
να ισιώσουµε ελαφρώς στραβά δόντια, να τροποποιήσουµε επιλεκτικά το 
σχήµα, το µέγεθος και το χρώµα µεµονωµένων δοντιών, να 
επιδιορθώσουµε γωνίες που έχουν σπάσει κατά την µάσηση ή λόγω 
ατυχήµατος ή ακόµα και λόγω τριγµού, να κλείσουµε κάποια κενά 
ανάµεσα στα δόντια και ακόµα να προσφέρουµε αφύσικο super bright 
χαµόγελο, το λεγόµενο holywood  χαµόγελο στους ασθενείς που το 
επιθυµούν. Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο η καθόλου τρόχισµα των 
προστοµιακών επιφανειών των δοντιών.  

 
Υπάρχουν δυο τρόποι για να κατασκευάσουµε προστοµιακές 

όψεις ρητίνης.  
  Ο ένας τρόπος είναι να έρθει ο ασθενής στο ιατρείο για να 
τροχιστούν τα δόντια, αν χρειάζεται, και να κατασκευαστούν οι όψεις 
χτίζοντας την όψη απευθείας πάνω στο δόντι. Το προτέρηµα της τεχνικής 
αυτής είναι ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται σε ένα ραντεβού. Το 
µειονέκτηµα είναι ότι είναι χρονοβόρα και συχνά ξεπερνά τις 2 ώρες. 
  Σύµφωνα µε τον δεύτερο τρόπο, προετοιµάζουµε το δόντι µε 
ελάχιστο ή καθόλου τρόχισµα, λαµβάνουµε αποτυπώµατα, 
κατασκευάζουµε τις όψεις σε εκµαγείο εκτός στόµατος, ενώ η 
τοποθέτηση γίνεται σε δεύτερο ραντεβού από τον οδοντίατρο. Το 
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προτέρηµα αυτής της διαδικασίας είναι ότι ο χρόνος του ραντεβού 
µειώνεται αρκετά, ενώ το µειονέκτηµα είναι ότι απαιτούνται δύο 
ραντεβού. 
  
Εκτός από τις όψεις ρητίνης υπάρχουν και οι όψεις πορσελάνης. 
  
Τα προτερήµατα των όψεων ρητίνης είναι τα εξής: 

1)    Είναι µια οικονοµική λύση για ανθρώπους που θέλουν ένα 
καλύτερο χαµόγελο χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήµατα. 

2)    Είναι εύκολο να επισκευαστούν, αν σπάσουν ή φύγουν. 
3)    Το αποτέλεσµα είναι άµεσο και οι διορθώσεις ταχύτατες, αν το 

σχήµα, η κλίση ή το χρώµα δεν αρέσουν στον ασθενή. 
  
Τα µειονεκτήµατα των όψεων ρητίνης είναι τα εξής: 

1)    Όπως όλες οι ρητίνες µε την πάροδο του χρόνου σκουραίνουν και 
ίσως µετά από κάποια χρόνια χρειαστούν αντικατάσταση. Παρ’ 
όλ’  αυτά, ο χρόνος αυτός είναι αρκετά µεγάλος, ενώ στην 
περίπτωση των όψεων όλων των µπροστινών δοντιών αυτό δεν θα 
είναι αισθητό σύντοµα, λόγο οµοιοµορφίας. 

2)    Όπως όλες οι ρητίνες έτσι και αυτές των όψεων µπορεί να 
σπάσουν ή να ξεκολλήσουν, είναι, όµως, υλικά που 
επισκευάζονται γρήγορα. 

 
 

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΟΛΙΚΩΝ 
Ο∆ΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 

(ΜΑΛΑΚΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ) 
 
Πολλές φορές, κάτω από τις ολικές οδοντοστοιχίες παρατηρούνται 

φλεγµονή και οίδηµα των ιστών που οφείλονται κυρίως στο ότι οι 
οδοντοστοιχίες δεν µεταβιβάζουν τις µασητικές δυνάµεις κατά ισόρροπο 
τρόπο στο οστούν της υπολειµµατικής ακρολοφίας. 

Για την άρση όλων των προβληµάτων που δηµιουργούνται στους 
νωδούς ιστούς υπό τις ολικές οδοντοστοιχίες, σκέφθηκαν να 
επιστρώσουν την προς τους ιστούς επιφάνεια της βάσης της 
οδοντοστοιχίας µε ένα µαλακό υλικό που να ανακουφίζει τους ιστούς 
από τυχόν υπερπιέσεις. 

Το πρώτο υλικό για τέτοια επίστρωση παρουσιάστηκε το 1945 από 
τον Matthews. Το υλικό αυτό ήταν ένα υλικό πολυβινυλχλωριδίου που το 
κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισµα ήταν η ελαστικότητά του και η 
µαλακή του σύσταση. Από τότε παρουσιάστηκαν κατά καιρούς αρκετά 
υλικά επίστρωσης µε βάση χλωριούχα πολυβινύλια, οξικά πολυβινύλια, 
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υδρόφιλες πολυακρυλικές ρητίνες και πιο πρόσφατα ακρυλικές ρητίνες 
και σιλικόνες. 

Τα υλικά αυτά επίστρωσης των βάσεων των οδοντοστοιχιών 
χρησιµοποιήθηκαν στην αρχή σαν µόνιµα στις οδοντοστοιχίες, στη 
συνέχεια όµως χαρακτηρίσθηκαν σαν ηµιµόνιµες λύσεις. Και τούτο γιατί 
µε την παρέλευση όχι πολύ µεγάλου χρονικού διαστήµατος άρχιζαν να 
αποκολλούνται από την οδοντοστοιχία, γίνονταν δύσοσµα και τελικά 
δηµιουργούσαν µεγαλύτερα προβλήµατα στους ιστούς, µε αποτέλεσµα 
ύστερα από διάστηµα ενός µέχρι δύο ερών να χρειάζονται 
αντικατάσταση µε επανεφαρµογή της οδοντοστοιχίας. 

Σήµερα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο εµπόριο, πολύ 
περιορισµένα όµως, σε δύο κυρίως µορφές, τη θερµοπολυµεριζόµενη και 
την αυτοπολυµεριζόµενη. 

Τόσο η θερµοπολυµεριζόµενη όσο και η αυτοπολυµεριζόµενη 
µορφή απαιτούν τους κλασικούς εργαστηριακούς τρόπους πολυµερισµού 
που απαιτούν και οι άλλες ακρυλικές ρητίνες που χρησιµοποιούνται στην 
οδοντιατρική. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τη σύνθεση διαφόρων µαλακών 
ακρυλικών ρητινών επίστρωσης των βάσεων των οδοντοστοιχιών που 
µας δίνει ο Wright. 

 
Οι αυτοπολυµεριζόµενες µαλακές ακρυλικές ρητίνες επίστρωσης 

παρουσιάζουν, ύστερα από 24ωρη παραµονή στο νερό, σκληρότητα που 
κυµαίνεται από 52 ως 66 Shore A µονάδες σκληρότητας και αντοχή στη 
θραύση 1,2 ως 2,8 MN/m2 (12,66-28,12 Kg/cm2). Οι αντίστοιχες τιµές 
σκληρότητας για τις θερµοπολυµεριζόµενες µαλακές ακρυλικές ρητίνες 
επίστρωσης είναι 20 ως 85 Shore A µονάδες σκληρότητας και η αντοχή 
στη θραύση κυµαίνεται από 1,2 ως 3,9 MN/m2 (12,66-39,37 Kg/cm2) 
όταν το υλικό παραµέινει στο νερό για 48 ώρες και 1,4 ως 5,4 MN/m2 
(14,06-54,83 Kg/cm2) ύστερα από παραµονή του υλικού στο νερό επί 20 
εβδοµάδες. 
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ΜΑΛΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΩ∆ΩΝ ΙΣΤΩΝ 
(TISSUE CONDITIONERS) 

 
Όπως είδαµε και προηγουµένως, ένας µεγάλος αριθµός αιτίων 

(όπως οδοντοστοιχίες που δεν εφαρµόζουν σωστά, που δεν µεταβιβάζουν 
κανονικά τις µασητικές πιέσεις ή εξαιτίας κακοτεχνιών) δηµιουργεί 
ενοχλήµατα στον ασθενή και βλάβες στους υποκείµενους ιστούς. 

Τα προβλήµατα αυτά αντιµετωπίζονταν µε την αφαίρεση της 
οδοντοστοιχίας από το στόµα του ασθενή µέχρις ότου αποκατασταθεί η 
βλάβη των ιστών και αρθεί το αίτιο που προκαλεί το όλο πρόβληµα. Η 
αφαίρεση όµως της οδοντοστοιχίας και η παραµονή του ασθενή νωδού 
για κάποιο διάστηµα δηµιουργούσε άλλα προβλήµατα στον ασθενή 
ψυχολογικά και κοινωνικά, γι’ αυτό και οι οδοντίατροι προσπάθησαν να 
βρουν κάποιο τρόπο ώστε η αποκατάσταση των ιστών να γίνει χωρίς να 
στερηθεί ο ασθενής την οδοντοστοιχία του. 

Η πρώτη βέβαια προσπάθεια έγινε µε τα µαλακά ακρυλικά 
επίστρωσης των βάσεων των οδοντοστοιχιών, που όµως όπως είδαµε, 
απέτυχε, εγκαταλείφθηκε και σαν µόνος τρόπος παρέµεινε η αφαίρεση 
της οδοντοστοιχίας, µέχρι το 1961 που ο Chase παρουσίασε ένα 
καινούριο υλικό. Το υλικό αυτό ήταν µια µαλακή αυτοπολυµεριζόµενη 
ρητίνη που τοποθετούνταν στις βάσεις των µαλακών οδοντοστοιχιών που 
παρέµεινε για 48 ως 72 ώρες και αποκαθιστούσε τις βλάβες των ιστών 
χωρίς ο ασθενής να στερηθεί τις οδοντοστοιχίες του που τις 
χρησιµοποιούσε κανονικά σ’ όλο αυτό το διάστηµα των 48 ως 72 ωρών. 

Από τότε καθιερώθηκε η καινούρια αυτή οµάδα υλικών που είναι 
τα µαλακά υλικά προετοιµασίας των νωδών ιστών (tissue conditioners) 
και που, πέρα από τη χρήση τους στη βελτίωση και αναζωογόνηση των 
νωδών ιστών, χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς και σαν αποτυπωτικά 
υλικά για τη λήψη λειτουργικών αποτυπωµάτων και ακόµη 
χρησιµοποιούνται στις επανεφαρµογές των αµέσων κυρίως 
οδοντοστοιχιών, σε χειρουργικούς και αιµοστατικούς νάρθηκες και σαν 
χειρουργικές κονίες σε περιοδοντικές επεµβάσεις. 
 
 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

Τα υλικά αυτά φέρονται στο εµπόριο συνήθως σε µορφή σκόνης 
και υγρού. Η αναλογία ανάµειξης σκόνης-υγρού είναι συνήθως 1:1,2 ως 
1:1,5 κατ’ όγκο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή, που 
µπορούν όµως να µεταβληθούν και ανάλογα µε την ανάγκη του 
οδοντιάτρου σε ρευστότητα υλικών για κάθε περίπτωση. 

Η σκόνη αποτελείται βασικά από πολυεθυλµεθακρυλικά πολυµερή 
σε συνδυασµό µε άλλα συγγενή πολυµερή, όπως εθυλ-µεθυλ ή και 
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ισοβουτυλµεθακρυλικά. Το υγρό αποτελείται κυρίως από αιθανόλη, 
αρωµατικούς εστέρες και πλαστικοποιητές. Η περιεκτικότητα της 
αιθανόλης στο υγρό κυµαίνεται, κατά τον Braden, από 6-40% κατ’ όγκο. 
Η περιεκτικότητα σε εστέρες ποικίλλει από προϊόν σε προϊόν και 
αποτελεί τον παράγοντα πλαστικοποίησης. Οι εστέρες αυτοί είναι 
διβουτυλ-ναφθαλινικοί ή διβουτυλ-ναφθαλινικοί-διβουτυλ-γλυκολικοί. 

Με την έναρξη της ανάµειξης της σκόνης µε το υγρό, η αιθανόλη 
προσροφάται από τους κόκκους του πολυµερούς. Ο βαθµός 
προσρόφησης της αιθανόλης εξαρτάται από τη συγκέντρωση της στο 
υγρό, το µοριακό βάρος και το µέγεθος των κόκκων του πολυµερούς. 
Όσο µεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση της αιθανόλης στο υγρό, τόσο 
ταχύτερη είναι η διάλυση. Όσο µικρότερο είναι το µοριακό βάρος του 
πολυµερούς και όσο µικρότερο το µέγεθος των κόκκων του, τόσο πιο 
ταχεία είναι η διείσδυση της αλκοόλης στο πολυµερές. Απ’ αυτό 
συνεπάγεται ότι όσο µικρότερος είναι ο βαθµός του πολυµερισµού και 
όσο πιο λεπτόκοκκη είναι η σκόνη του πολυµερούς, τόσο λιγότερη 
ποσότητα αιθανόλης απαιτείται για την αρχική διάλυση. 

Η προσρόφηση της αιθανόλης προκαλεί διόγκωση των κόκκων του 
πολυµερούς καθώς οι αλυσίδες του χωρίζουν εξαιτίας της διακοπής των 
δυνάµεων van der Waals τους. Αυτή η διάσπαση των αλυσίδων επιτρέπει 
στα µεγαλύτερα µόρια των πλαστικοποιητών να εισέλθουν στις αλυσίδες 
του πολυµερούς. Τελικά, καθώς επιτυγχάνεται η οµοιογένεια, η µάζα 
σχηµατίζει κολλοειδές πήγµα (gel), όπου οι αλυσίδες του πολυµερούς 
περιέχονται σε ένα υπόστρωµα αλκοόλης και πλαστικοποιητών. 

Αρχικά το µείγµα του υγρού και της σκόνης σχηµατίζει ένα 
λεπτόρρευστο φύραµα που σιγά σιγά αυξάνει το ιξώδες του καθώς η 
αιθανόλη και οι πλαστικοποιητές αρχίζουν τη διείσδυση. Το υλικό σε 2 
ως 3 λεπτά γίνεται αρκετά παχύρρευστο και είναι έτοιµο να τοποθετηθεί 
στο στόµα. Κατά τη φάση του πήγµατος παρατηρούνται κυρίως τα 
πλαστικά χαρακτηριστικά του υλικού. 

Στη στοµατική κοιλότητα όµως αυτές οι πλαστικές ιδιότητες 
χάνονται σταδιακά και τα υλικά αυτά γίνονται πιο ελαστικά. Αυτό 
συµβαίνει εξαιτίας τριών συνεχοµένων φαινοµένων: της απώλειας 
αιθανόλης, της προσρόφησης νερού και της απώλειας πλαστικοποιητών. 

Η απώλεια της αιθανόλης αρχίζει αµέσως µόλις το υλικό βρεθεί σε 
υδατικό περιβάλλον και συνεχίζεται µέχρις ότου εξαντληθεί όλη η 
αιθανόλη. Ταυρόχρονα το πολυµερές προσροφά νερό από το περιβάλλον. 
Ο βαθµός της προσρόφησης νερού εξαρτάται από τη χηµική σύσταση 
του πολυµερούς καθώς και από την ποσότητά του στο κολλοειδές πήγµα. 
Το καθαρό βάρος, µετά την απώλεια της αιθανόλης και την προσρόφηση 
του νερού, εµφανίζει µείωση που θεωρείται σαν ογκοµετρική αστάθεια. 

Η τελική απώλεια βάρους µε σχετική αύξηση της σκληρότητας 
ποικίλλει στα διάφορα υλικά και σχετίζεται µε την αρχική συγκέντρωση 
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αιθανόλης στα υγρά. Ένα υγρό µε περιεκτικότητα αιθανόλης 25%, 
µπορεί να παρουσιάσει απώλεια βάρους στο τελικό προϊόν περίπου 6%, 
ύστερα από εµβάπτιση στο νερό για 24 ώρες. Ένας τρόπος 
σταθεροποίησης του βάρους επιτεύχθηκε µε τη χρησιµοποίηση υγρού µε 
περιεκτικότητα αιθανόλης 8%, σε συνδυασµό µε σκόνη κατάλληλου 
µοριακού βάρους και µεγέθους κόκκων. Στην περίπτωση αυτή, η 
απώλεια της αιθανόλης και η προσρόφηση νερού τείνουν να 
ισορροπήσουν η µία την άλλη. 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Αποτυπωτικά υλικά χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική για τη 
λήψη αποτυπωµάτων των ιστών του κοίλου του στόµατος και 
συγκεκριµένα των δοντιών και των γνάθων. Το αποτύπωµα που 
παίρνουµε µε αποτυπωτικό υλικό µας δίνει την αρνητική απεικόνιση των 
ιστών που αποτυπώσαµε απ’ αυτό το αποτύπωµα, άµα το πληρώσουµε µε 
φύραµα κοινής ή σκληρής γύψου, παίρνουµε το εκµαγείο (θετικό 
οµοίωµα) της περιοχής που αποτυπώσαµε. 

Η έκταση της περιοχής που θέλουµε να αποτυπώσουµε µπορεί να 
περιλαµβάνει από τµήµα δοντιού το ελάχιστο µέχρι ολόκληρο οδοντικό 
φραγµό ή πλήρη νωδή φατνιακή απόφυση. 

Για να θεωρηθεί ιδεώδες ένα αποτυπωτικό υλικό οδοντιατρικής 
χρήσης θα πρέπει να εκπληρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να µπορεί να αποδίδει µε ακρίβεια όλες τις λεπτοµέρειες της 
αποτυπούµενης περιοχής. 

2. Να έχει αρκετή ελαστικότητα, ώστε το αποτύπωµα κατά την 
αφαίρεση του εισέχουσες περιοχές των δοντιών και των γνάθων να 
µην παρουσιάζει µόνιµη παραµόρφωση ή όταν παρουσιάζει 
πρόσκαιρη ελαστική παραµόρφωση να µπορεί στη συνέχεια να 
παίρνει το σωστό σχήµα και τις ακριβείς διαστάσεις και 
λεπτοµέρειες της περιοχής που αποτυπώθηκε. 

3. Κατά τη µετάπτωσή του από τη θερµοκρασία του στόµατος στη 
θερµοκρασία του δωµατίου να µην παρουσιάζει ογκοµετρικές 
µεταβολές. Πραγµατικά, η αφαίρεση του αποτυπώµατος από το 
στόµα του ασθενή συνεπάγεται µεταβολή της θερµοκρασίας του, 
από τη θερµοκρασία της στοµατικής κοιλότητας στη θερµοκρασία 
του δωµατίου, καθώς επίσης και µεταβολή της υγρασίας του από 
την 100% σχετική υγρασία της στοµατικής κοιλότητας στην 
ολότελα διαφορετική υγρασία του δωµατίου. Κατά συνέπεια, ένα 
ικανοποιητικό αποτυπωτκό υλικό δεν πρέπει να παρουσιάζει παρά 
µόνο ελάχιστες µεταβολές στις διαστάσεις του κατά τις διάφορες 
αλλαγές του περιβάλλοντος. Πέρα απ’ αυτά όµως θα πρέπει οι 
διαστάσεις του να διατηρούνται σταθερές για ικανοποιητικό 
χρονικό διάστηµα. 

4. Να έχει αρκετή σκληρότητα, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 
παραµόρφωσης του αποτυπώµατος κατά την πλήρωσή του µε 
φύραµα γύψου. 
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5. Να µπορεί να ρυθµίζεται µέσα σε λογικά όρια ο χρόνος πήξης του 
υλικού. 

6. Ο χρόνος πήξης να είναι τόσος που να δίνει στον οδοντίατρο τον 
απαιτούµενο χρόνο για την πραγµατοποίηση των απαραιτήτων 
χειρισµών για την προετοιµασία του υλικού, την πλήρωση του 
δισκαρίου και την τοποθέτηση του στο στόµα του ασθενή. 

7. Να µην είναι τοξικό και να µην ερεθίζει τους ιστούς µε τους 
οποίους έρχεται σε επαφή. 

8. Να µην απαιτεί πολύπλοκες συσκευές ή πολύπλοκους χειρισµούς 
κατά τη χρησιµοποίησή του. 

9. Να έχει ευχάριστη γεύση, µυρωδιά και χρώµα. 
10. Να είναι συµβατό (να µην αντιδρά χηµικά) µε τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εκµαγείων. 
11. Να µπορεί να αποθηκεύεται τουλάχιστον για τρία χρόνια. 

 
Κανένα από τα γνωστά οδοντιατρικά αποτυπωτικά υλικά δεν 

συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω ιδιότητες. Όµως ορισµένα από τα 
οδοντιατρικά αποτυπωτικά υλικά που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 
χρόνια συγκεντρώνουν πολλές από τις παραπάνω προϋποθέσεις σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθµό. 

Το πρώτο υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην οδοντιατρική σαν 
αποτυπωτικό υλικό είναι το κερί των µελισσών. Η χρήση του υλικού 
αυτού θα πρέπει να ταυτίζεται µε την εµφάνιση των πρώτων 
προσθετικών αποκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν µε διαδικασία 
αποτυπώµατος των δοντιών ή των γνάθων. Τα αποτυπώµατα όµως που 
παίρνουµε µε κερί µελισσών δεν είναι ικανοποιητικά για πολλούς 
λόγους: το κερί δεν έχει τη δυνατότητα να αποδίδει µε ακρίβεια τις 
λεπτοµέρειες των επιφανειών που αποτυπώνει, ούτε µπορεί να 
αποτυπώνει εισέχουσες περιοχές των δοντιών καιτων γνάθων επειδή του 
λείπει η ελαστικότητα. Τέλος παρουσιάζει σηµαντικές ογκοµετρικές 
µεταβολές όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία του. 

Μετά το κερί των µελισσών, που ο χρόνος της αποκλειστικής του 
χρήσης σαν αποτυπωτικού υλικού δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, 
αρχίζει από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα η διαδοχική εµφάνιση 
πολλών αποτυπωτικών υλικών, όπως: της αποτυπωτικής γύψου, του 
θερµοπλαστικού αποτυπωτικού µείγµατος (υλικό του Stent), του 
αποτυπωτικού φυράµατος οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης, των 
αποτυπωτικών κεριών, των υδροκολλοειδών και τέλος των ελαστοµερών 
αποτυπωτικών υλικών. 

Τα υλικά αυτά ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: στα υλικά που 
δεν διαθέτουν ελαστικότητα και ονοµάζονται µη ελαστικά αποτυπωτικά 
υλικά και στα υλικά που διαθέτουν ελαστικότητα και ονοµάζονται 
ελαστικά αποτυπωτικά υλικά. 
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Τα υλικά της πρώτης κατηγορίας, αυτά δηλαδή που δεν έχουν 
ελαστικότητα, παρουσιάζουν το µεγάλο µειονέκτηµα να µην µπορούν να 
αποτυπώσουν εισέχουσες περιοχές των δοντιών και των γνάθων χωρίς να 
παραµορφωθούν µόνιµα. Επειδή όµως τα δόντια έχουν σχήµα 
κωδωνοειδές και εποµένως έχουν οπωσδήποτε εισέχουσες περιοχές, για 
το λόγο αυτό τα υλικά αυτά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
επιτυχία για την αποτύπωση δοντιών. Επόµενο είναι, λοιπόν, η χρήση 
τους να περιορίζεται µόνο στις ειδικές εκείνες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δεν υπάρχουν στην περιοχή που θέλουµε να αποτυπώσουµε, 
εισέχουσες περιοχές. Στην κατηγορά των υλικών που δεν διαθέτουν 
ελαστικότητα υπάγονται: 

1. Η γύψος αποτυπωµάτων 
2. Το θερµοπλαστικό αποτυπωτικό µείγµα 
3. Οι αποτυπωτικοί κηροί, και 
4. Το αποτυπωτικό φύραµα οξειδίου του ψευδαργύρου και της 

ευγενόλης. 
 

Η εµφάνιση αποτυπωτικών υλικών που διέθεταν ελαστικότητα και 
µπορούσαν εποµένως να αποτυπώσουν µε ακρίβεια όλες τις λεπτοµέρειες 
της αποτυπούµενης περιοχής έδωσε µεγάλη ώθηση στην οδοντιατρική 
πρόοδο στο χώρο της Οδοντιατρικής Προσθετικής. 

Το πρώτο υλικό της κατηγορίας αυτής εµφανίστηκε το 1925 και 
ήταν το υδροκολλοειδές του τύπου άγαρ-άγαρ. Μετά από το υλικό αυτό 
έχουµε µια συνεχή εµφάνιση νέων υλικών µε όλο και πιο βελτιωµένες 
ιδιότητες. 

Τα υλικά της κατηγορίας αυτής χωρίζονται σε δύο βασικές οµάδες: 
στα υδροκολλοειδή και στα ελαστοµερή. 
 
 

Α. ΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 
 

1. ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΙ ΚΗΡΟΙ 
 

Το πρώτο υλικό που χρησιµοποιήθηκε για τη λήψη στοµατικών 
αποτυπωµάτων ήταν το κερί µελισσών. Το κερί όµως αυτό παρουσίαζε 
τόσο µεγάλες εγκοµετρικές µεταβολές ώστε πολύ γρήγορα 
εγκαταλείφθηκε η χρήση του. 

Σήµερα το κερί των µελισσών περιέχεται σε διάφορες αναλογίες 
στους ποικίλους τύπους των αποτυπωτικών κηρών που χρησιµοποιούνται 
για τη λήψη των λειτουργικών αποτυπωµάτων τόσο στις ολικές όσο και 
κυρίως στις µερικές οδοντοστοιχίες. 
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Υπάρχουν πολλές µέθοδοι για τη λήψη ενός λειτουργικού 
αποτυπώµατος. Μια από τις πιο αποδοτικές είναι του Applegate που 
περιλαµβάνει τρία σαφώς διαχωρισµένα στάδια: 

Στο πρώτο στάδιο επιτυγχάνεται η επέκταση της περιοχής που 
καλύπτει η βάση έτσι ώστε αυτή να είναι η µέγιστη δυνατή. Στη φάση 
αυτή πραγµατοποιούνται οι κινήσεις της ενεργητικής και παθητικής 
διαµόρφωσης των ορίων της οδοντοστοιχίας. 

Το δεύτερο στάδιο αφορά την εξασφάλιση επαφής αποτυπωτικού 
υλικού–βλεννογόνου σ’ όλη την έκταση του αποτυπώµατος, ενώ στο 
στρίτο στάδιο εξουδετερώνονται οι τυχόν υπάρχουσες περιοχές 
υπερπιέσεως. 

Η όλη διαδικασία λήψης του λειτουργικού αποτυπώµατος δεν 
µπορεί, κατά τον Applegate, να τελειώσει σε λιγότερο από 30 λεπτά και 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση του αποτυπώµατος για  
να µην προκληθεί στρέβλωση του υλικού. 

Κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλά υλικά για τη λήψη 
λειτουργικού αποτυπώµατος: πολλά απ’ αυτά αποδείχθηκε ότι δεν 
αποδίδουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ενώ άλλα έχουν εµφανισθεί 
πολύ πρόσφατα ώστε να µην έχουµε επαρκή εµπειρία για την αξία τους. 
Έτσι, µόνο το αποτυπωτικό κερί αποτελεί ένα δοκιµασµένο και 
αποδεδειγµένο αποτελεσµατικό αποτυπωτικό υλικό για τη λειτουργική 
αποτύπωση. 

Η καθοριστική ιδιότητα που πρέπει να έχει ένα υλικό για να 
χρησιµοποιηθεί στη λήψη λειτουργικών αποτυπωµάτων είναι η 
ρευστότητα. Ένα τέτοιο υλικό δηλαδή πρέπει: 

a. Να διαθέτει τη σωστή τιµή ρευστότητας στη θερµοκρασία του 
στόµατος. Αν η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη από όσο πρέπει, δεν 
επιτυγχάνεται σωστό αποτύπωµα, ενώ αν είναι µικρότερη, 
δηµιουργούνται περιοχές υπερπιέσεων και υπερέκταση των ορίων 
στο αποτύπωµα. 

b. Να διατηρεί σταθερή την τιµή της ρευστότητάς του για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Αυτό είναι απαραίτητο για να δοθεί η 
δυνατότητα στο υλικό να διευθετηθεί κατάλληλα ώστε να εξασκεί 
οµοιόµορφη και σωστή πίεση σ’ όλα τα σηµεία του προς 
αποτύπωση βλεννογόνου αλλά και για να αποµακρυνθούν οι 
περίσσειες. 

 
Όπως κάθε υλικό, έτσι και το αποτυπωτικό κερί έχει τα 

µειονεκτήµατά του που τα σπουδαιότερα είναι η µεγάλη διάρκεια της 
αποτύπωσης και ο αυξηµένος κίνδυνος παραµόρφωσης του 
αποτυπώµατος κυρίως κατά την εξαγωγή του από το στόµα. 

Το πρώτο αποτυπωτικό κερί παρασκευάστηκε το 1922 από τον 
Everett. Λίγο αργότερα ο Applegate παρουσίασε µια σειρά από τέσσερα 
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κεριά, από τα οποία µόνο το ένα είναι αποτυπωτικό και τα υπόλοιπα τρία 
χρησιµεύουν για την υποστήριξή του. Τα κεριά κυκλοφόρησαν από το 
1935 µε το εµπορικό όνοµα Korrecta-wax και χρησιµοποιούνται ακόµη 
µέχρι σήµερα. 

Τα τέσσερα αυτά κεριά, διαφορετικού χρώµατος το καθένα, 
χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθµό ρευστότητας. Τα τρία πρώτα 
δεν παρουσιάζουν σχεδόν καθόλου ρευστότητα στη θερµοκρασία του 
στόµατος. Το τέταρτο όµως, που είναι ουσιαστικά και το αποτυπωτικό 
κερί, παρουσιάζει εξαιρετικά µεγάλη ρευστότητα στη θερµοκρασία του 
στόµατος. Η τιµή της ρευστότητας και ο ρυθµός µε τον οποίο 
εκδηλώνεται αυτή, αποτελούν τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για την 
επιτυχή χρησιµοποίηση του υλικού αυτού. 

Παρόλο που η ακριβής σύνθεση των αποτυπωτικών κεριών δεν 
είναι απόλυτα γνωστή, ξέρουµε ότι γενικά αποτελούν µείγµατα διαφόρων 
τύπων κεριού όπως παραφίνης, κηροζίνης, κηρού µελισσών, κεριού 
καρναούµπα και άλλων ουσιών, κυρίως ρητινών, σε διαφορετικές 
πάντοτε αναλογίες. Η παραφίνη είναι κερί που λαµβάνεται από το 
πετρέλαιο και αποτελείται από υδρογονάνθρακες µε ευθεία ή 
διακλαδισµένη αλυσίδα. Η παραφίνη µαλακώνει στους 37-55οC και 
τήκεται στους 48-70οC περίπου. Η κηροζίνη είναι επίσης ένα 
υδρογονανθρακικό κερί που προέρχεται από το πετρέλαιο ή τον λιγνίτη, 
έχει την ίδια θερµική συµπεριφορά µε την παραφίνη, µόνο που είναι λίγο 
σκληρότερη και έχει λίγο µεγαλύτερο µοριακό βάρος απ’ αυτήν. Το κερί 
των µελισσών είναι µείγµα από υδρογονάνθρακες και εστέρες, είναι 
εύθραυστο στη θερµοκρασία του δωµατίου, γίνεται πλαστικό στη 
θερµοκρασία του στόµατος και τήκεται στους 63-70οC περίπου. Το κερί 
καρναούµπα, τέλος, αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από φυσικούς 
εστέρες µε ευθεία αλυσίδα. Το κερί καρναούµπα τήκεται στους 84-91οC 
και έχει την ικανότητα να ελαττώνει σηµαντικά τη ρευστότητα της 
παραφίνης, ακόµη και αν προστίθεται σε πολύ µικρές ποσότητες. Η 
προσθήκη των ρητινών στα αποτυπωτικά κεριά αποβλέπει στην αύξηση 
της σκληρότητας και της ευθραυστότητάς τους καθώς και στην ανάπτυξη 
συγκολλητικής ικανότητας. 

Από τις διάφορες ιδιότητες των αποτυπωτικών κηρών δύο είναι 
αυτές που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον οδοντίατρο: η ρευστότητα και η 
ογκοµετρική µεταβολή. 

Η ρευστότητα του αποτυπωτικού κηρού στη θερµοκρασία του 
στόµατος, δηλαδή στους 37οC , έχει καθοριστική σηµασία για την 
αποτελεσµατικότητα της χρήσης του υλικού. Οι τιµές ρευστότητας που 
δίνουν οι διάφοροι συγγραφείς παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές. Έτσι 
ο Anderson  δίνει τιµή ρευστότητας 85%, ο McCrorie 90% και ο Craig  
100%. Κατά τον MacCrorie, αποτυπωτικό κερί που αποτελείται από 25% 
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κερί µελισσών και 75% παραφίνη παρουσιάζει στους 37οC ρευστότητα 
89-90%. 

Ο συντελεστής γραµµικής διαστολής των αποτυπωτικών κεριών 
είναι συγκριτικά µεγάλος: 350-700 Χ 10-6  ανά βαθµό Κελσίου. Όµως οι 
ογκοµετρικές µεταβολές που µπορεί να υποστεί το αποτύπωµα κατά την 
έξοδό του από το στόµα µέχρι να προσλάβει τη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ακρίβεια του 
αποτυπώµατος. Οι συντελεστές γραµµικής διαστολής για µεταβολή της 
θερµοκρασίας από τους 25οC στους 37οC είναι, κατά τον για την 
παραφίνη 307-1631 Χ 10-6 

ανά βαθµό Κελσίου, για την κηροζίνη από 
307-471 Χ 10-6 

και για το κερί µελισσών 344 Χ 10-6. 
 
 

2. ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ STENT) 
 

Το θερµοπλαστικό αυτό υλικό πρωτοχρησιµοποιήθηκε στην 
Οδοντιατρική στα µέσα του περασµένου αιώνα και µαζί µε τη γύψο 
κάλυψε τις ανάγκες της Οδοντιατρικής αποτύπωσης σχεδόν για ένα 
αιώνα. Σήµερα η χρήση του περιορίστηκε στο ελάχιστο. Χρησιµοποιείται 
ευρύτατα σε µια ειδική µόνο περίπτωση, στη µυϊκή διαµόρφωση των 
ορίων της οδοντοστοιχίας, προκειµένου να επιτευχθεί η περιφερική της 
απόφραξη που είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την καλή 
συγκράτηση της οδοντοστοιχίας. Το θερµοπλαστικό υλικό φέρεται στο 
εµπόριο υπό µορφή πλακών για τη λήψη των αποτυπωµάτων και υπό 
µορφή ραβδίων για τη διαµόρφωση των ορίων της οδοντοστοιχίας. Είναι 
σκληρό σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, µαλακώνει και πλαστικοποιείται 
όµως όταν το εµβαπτίσουµε σε ζεστό νερό ή το θερµάνουµε πάνω από 
φλόγα, και ξανασκληραίνει στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος αλλά 
και του στόµατος, γιατί η θερµοκρασία πήξης του είναι λίγο µεγαλύτερη 
από τους 37οC. 

Η λήψη του αποτυπώµατος µε το θερµοπλαστικό υλικό δεν 
παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες. Το υλικό µαλάκωνε και 
πλαστικοποιούνται είτε µε θέρµανση επάνω σε φλόγα ή µε εµβύθιση σε 
ζεστό νερό, µαλάσσονταν µε τα δάχτυλα για να οµογενοποιηθεί η 
πλαστικοποίηση, τοποθετούνται στο στόµα για τη λήψη του 
αποτυπώµατος, αφηνόταν να ψυχθεί στη θερµοκρασία του στόµατος ή 
ψεκαζόταν µε νερό για να επιταχυνθεί η πήξη του και η αφαίρεσή του 
από το στόµα. Το υλικό όµως δε διέθετε ελαστικότητα και όταν 
αποτύπωνε εισέχουσες περιοχές κατά την αφαίρεσή του από το στόµα 
στρεβλωνόταν ή έσπαζε. 

Η θερµική αγωγιµότητα του θερµοπλαστικού αποτυπωτικού 
υλικού είναι χαµηλή, γι’ αυτό και η µαλάκυνση των περιφερειακών 
στιβάδων είναι πολύ ταχύτερη από ό,τι των κεντρικών. Αυτός είναι ο 
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λόγος που απαιτείται παρατεταµένη µάλαξη της µάζας του υλικού για 
την επίτευξη οµοιόµορφης πλαστικοποίησης. 

Όταν η µαλάκυνση του υλικού γίνεται επάνω σε φλόγα, θα πρέπει 
να επαλείφουµε τα δάκτυλά µας µε βαζελίνη πριν κάνουµε τη µάλαξη της 
µάζας του υλικού, και αυτό για δύο κυρίως λόγους: για να µην κολλά το 
υλικό στα δάκτυλα  και για να αποφεύγονται µικροεγκαύµατα από την 
υπερθέρµανση του υλικού. 

Η υπερθέρµανση του υλικού πάνω από τη φλόγα προκαλεί την 
τήξη των περιφερειακών στιβάδων του µε συνέπεια την ανάφλεξή του 
καθώς και την εξαέρωση των πιο πτητικών συστατικών του. Η 
παρατεταµένη εξάλλου εµβύθιση του υλικού σε ζεστο νερό µπορεί να 
προκαλέσει διάλυση των πιο υδατοδιαλυτών συστατικών του. Είτε το ένα 
όµως συµβεί είτε το άλλο, έχουµε αλλοίωση των φυσικών ιδιοτήτων του 
υλικού, µε άγνωστα επακόλουθα. 

Η ακριβής σύνθεση του κάθε θερµοπλαστικού υλικού βέβαια δεν 
είναι γνωστή, οι διάφοροι όµως συγγραφείς συµφωνούν ότι συνήθως 
αποτελείται από 6,5% κερί καρναούµπα, 3,5% στεατικό οξύ, 20% 
κολοφώνιο, 50% τάλκη, 20% ρητίνη κοπάλ και διάφορες χρωστικές. 

Το θερµοπλαστικό υλικό όπως φαίνεται και από την παραπάνω 
σύνθεση, βασικά είναι ένα µείγµα κεριών, φυσικών ρητινών και τάλκης. 
Ο τάλκης –όξινο πυριτικό µαγνήσιο- προσφέρει στο µείγµα µάζα και 
συµβάλλει στην πλαστικότητά του, ενώ οι ρητίνες και τα κεριά όταν 
µαλακώνουν µε τη θέρµανση του υλικού προσδίδουν στη µάζα συνοχή 
και κυρίως ρευστότητα. 

Ένα θερµοπλαστικό υλικό για να είναι κατάλληλο για 
αποτυπωτικό υλικό οδοντιατρικής χρήσης, θα πρέπει να έχει την 
επιθυµητή ρευστότητα και ογκοµετρική σταθερότητα. Εφόσον δεν θα 
χρησιµοποιηθεί για λειτουργική αποτύπωση, θα πρέπει η ρευστότητά του 
στους 37οC να µην είναι µεγαλύτερη από 6% ενώ στους 45οC να είναι 
85%. 

Με τις προϋποθέσεις αυτές ένα θερµοπλαστικό υλικό που τη 
µεγαλύτερη του ρευστότητα την παρουσιάζει σε θερµοκρασία λίγο 
µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του στόµατος, µπορεί να αποτυπώσει 
µε ακρίβεια τις λεπτοµέρειες των ιστών χωρίς να τους προκαλέσει 
θερµική βλάβη. Και επιπλέον µπορεί εύκολα να στερεοποιηθεί στη 
θερµοκρασία του στόµατος. 

Το θερµοπλαστικό υλικό του Stent κατά τη µετάπτωσή του από τη 
θερµοκρασία του στόµατος στη θερµοκρασία του δωµατίου παρουσιάζει 
γραµµική συστολή 0,3% περίπου.  
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Β. ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 
 
Ελαστοµερές υλικό θεωρείται κάθε µορφή βιοµηχανικά 

παρασκευαζόµενου τεχνικού καουτσούκ, κάθε υλικού δηλαδή που έχει 
τις φυσικές ιδιότητες του φυσικού καουτσούκ χωρίς να συγγενεύει 
χηµικά µ’ αυτό. Εποµένως, σαν ελαστοµερή αποτυπωτικά υλικά 
οδοντιατρικής χρήσης  χαρακτηρίζονται όλα τα βιοµηχανικά παραγόµενα 
αποτυπωτικά υλικά, που εµφανίζουν τις ιδιότητες του καουτσούκ. 

Τα ελαστοµερή αποτυπωτικά υλικά οδοντιατρικής χρήσης που 
κυκλοφορούν σήµερα στην Ελλάδα διακρίνονται σε τέσσερις βασικές 
κατηγορίες ανάλογα µε τη χρονολογική σειρά που εµφανίστηκαν: 

1. Αποτυπωτικά υλικά µερκαπτανών ή πολυσουλφιδικά αποτυπωτικά 
υλικά ή υλικά θειοκόλης. 

2. Αποτυπωτικά υλικά σιλικόνης, τύπου συµπύκνωσης, 
3. Αποτυπωτικά υλικά γλυκόζης ή πολυαιθέρες, και 
4. Αποτυπωτικά υλικά σιλικόνης, τύπου προσθήκης ή σιλικόνες 

αθροιστικού τύπου ή υλικά πολυβινυλσιλοξάνης. 
 
 

1. ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΩΝ 
 

Τα πρώτα ελαστοµερή αποτυπωτικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν 
στην Οδοντιατρική, γύρω στο 1950, ήταν τα υλικά µερκαπτάνης. Τα 
υλικά µερκπτανώνή πολυσουλφιδικά υλικά ή υλικά θειοκόλης είναι 
θειαλκόλες, σώµατα πολυµερή, υγρά, διαυγή, που εµφανίζουν 
διαφορετικές τιµές ιξώδους. Είναι οργανικές ενώσεις που µοιάζουν 
συντακτικώς µε τις αλκοόλες και περιέχουν στο µόριό τους θείο αντί για 
οξυγόνο. Ο πιθανός τους τύπος, κατά τους Craig,  O’Brien και  Powers 
είναι: 
 

 
 

Το πολυµερές πολυσουλφίδιο έχει τελικές και προεξέχουσες 
οµάδες µερικαπτανών (-SH). Αυτές οι τελικές οµάδες γειτονικών µορίων 
οξειδώνονται από τον καταλύτη, οπότε προκύπτει έκταση της αλυσίδας 
και σταυρωτή σύνδεση αντίστοιχα. Η αντίδραση είναι εξώθερµη µε 
τυπική αύξηση της θερµκρασίας κατά 3-4οC. Η αύξηση της 
θερµοκρασίας αυτής είναι ανεξάρτητη από τη θερµοκρασία του 
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περιβάλλοντος (βλέπε τον παρακάτω πίνακα και τα διαγράµµατα 4 και 5) 
και καταλήγει σε αύξηση του µοριακού βάρους και σε σταδιακή 
µετατροπή του αναµειγµένου φυράµατος σε συµπαγές ελαστικό. 

 

 
 

 



ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

ΜΥΣΤΗΡΙ∆ΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

54 

 
 

 
Τα υλικά αυτά είναι διµερκαπτάνες οι οποίες οξειδούµενες µε την 

επίδραση ποικίλων εξειδωτικών παραγόντων, µπορούν να µετατραπούν 
σε συµπαγές ελαστικό. Για οξειδωτικός παράγοντας (καταλύτης) 
χρησιµοποιείται τις πιο πολλές φορές το διοξείδιο του µολύβδου (PbO2). 
H αύξηση της θερµοκρασίας και της υγρασίας επιταχύνει την αντίδραση, 
ενώ η προσθήκη στεατικού ή ελαϊκού οξέος την επιβραδύνει. 

Στα οδοντιατρικής χρήσεως αποτυπωτικά υλικά µερκαπτανών το 
υγρό πολυµερές αναµειγνύεται µε διαφορετικά έκδοχα για να 
τροποποιηθεί το ιξώδες του και έτσι το στερεοποιούµενο υλικό να 
αποκτήσει το επιθυµητό χρώµα και την επιθυµητή σύσταση. Κατά τους 
Peyton, Pearson, Skinner και Phillips, σαν έκδοχα γι’ αυτό το σκοπό 
χρησιµοποιούνται τα ZnO και το CaSO4,  ενώ κατά τον Braden το 
διοξείδιο του τιτανίου (TiO2). Ο συγγραφέας αυτός αποκλείει τη 
χρησιµοποίηση του ZnO διότι το ZnO επηρεάζει την πήξη. Ο καταλύτης 
PbO2   παλαιότερα αναµειγνύονταν µε θείο και καστορέλαιο για τη 
δηµιουργία φυράµατος κατάλληλου για την κλινική χρήση. Σήµερα το 
καστορέλαιο αντικαταστάθηκε µε το φθαλικό διβουτύλιο ή άλλους 
σύνθετους εστέρες. 
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Η τυπική σύνθεση των αποτυπωτικών υλικών µερκαπτάνης είναι 
κατά τον Craig: 
 
 
Βασικό υλικό       κατά βάρος 
 
Πολυµερές πολυσουλφίδιο     80-85% 
 
∆ιοξείδιο του τιτανίου, θειούχος 
ψευδάργυρος, ανθρακικός χαλκός   16-18% 
 ή διοξείδιο του πυριτίου 
 
Καταλύτης 
 
∆ιοξείδιο του µολύβδου     60-68% 
 
Φθαλικό διβουτύλιο      30-35% 
 
Θείο                           3% 
 
Στεατικό µαγνήσιο, αποσµητικές ουσίες, κτλ.     2% 
 
 

Στο εµπόριο τα υλικά µερκαπτανών φέρονται σε δύο µεταλλικά 
σωληνάρια, από τα οποία το ένα περιέχει το βασικό υλικό της 
µερκαπτάνης και είναι λευκό από το οξείδιο του τιτανίου (TiO2) που 
συνήθως περιέχεται σαν έκδοχο, ενώ το άλλο σωληνάριο περιέχει τον 
καταλύτη και έχει συνήθως χρώµα καφέ εξαιτίας του διοξειδίου του 
µολύβδου (PbO2) που περιέχει. 

Στο εµπόριο τα υλικά αυτά προσφέρονται σε τρεις µορφές 
ρευστότητας λεπτόρρευστα, µέσης ρευστότητας και πυκνόρρευστα. Τα 
υλικά που έχουν λεπτόρρευστη σύσταση χρησιµοποιούνται τις πιο 
πολλές φορές µε τη βοήθεια µιας ειδικής σύριγγας µε την οποία το υλικό 
οδηγείται σε δυσπρόσιτες περιοχές, κοιλότητες, αύλακες, κτλ., ενώ τα 
υλικά που έχουν µέση και πυκνόρρευστη σύσταση χρησιµοποιούνται µε 
τη βοήθεια ατοµικών αποτυπωτικών δισκαρίων. 

Ο χρόνος πήξης των αποτυπωτικών υλικών µερκαπτάνης δεν 
επηρεάζεται καθόλου από την ποσότητα του αναµειγνυοµένου καταλύτη, 
πιθανότατα γιατί το PbO2, περιέχεται σε περίσσεια στο φύραµα του 
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καταλύτη. Επηρεάζεται όµως σηµαντικότατα ο χρόνος πήξης των υλικών 
αυτών από τη θερµοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. 
Τα αποτυπωτικά υλικά µερκαπτανών παρουσιάζουν µια δυσάρεστη 
µυρωδιά, πιθανότατα από τη διµερκαπτάνη που περιέχουν. 
  

 
2. ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ) 

 
Αµέσως µετά την εµφάνιση των αποτυπωτικών υλικών 

µερκαπτάνης παρουσιάστηκε –στις αρχές της δεκαετίας του 1950 κι 
αυτό- ένα ελαστοµερές αποτυπωτικό υλικό, το αποτυπωτικό αυλικό 
σιλικόνης, που σήµερα για να ξεχωρίζει από την καινούργια µορφή 
υλικών σιλικονης, τις πολυβινυλσιλοξάνες, είναι πιο γνωστό σαν 
αποτυπωτικό υλικό σιλικόνης τύπου συµπύκνωσης. 

Οι σιλικόνες είναι πολυµερή συνθετικά που χρησιµοποιούνται 
πάρα πολύ υπό µορφή λιπαντκών, βερνικιών, ρητινών, ελαστικών, κτλ. Η 
αλυσίδα των υλικών αυτών αποτελείται από πυρ΄τιο και οξυγόνο τα 
οποία για το σχηµατισµό της συνδέονται µεταξύ τους ως εξής: 
 

 
 

Τα πολυµερή αποτυπωτικά υλικά σιλικόνης που χρησιµοποιούνται 
στην Οδοντιαρική περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τους Nieche  και 
Weak. 

 
Για την Παρασκευή των αποτυπωτικών υλικών σιλικόνης που 

χρησιµοποιούνται στην Οδοντιατρική απαιτούνται: 
1. Μια πολυµερής σιλικόνη µε υδροξυλικές οµάδες του τύπου: 
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2. Ένας παράγοντας σταυροειδούς συνδέσεως (cross-linking) που 
µπορεί να είναι: 

α)  Ορθοπυριτκό αλκοξύ, π.χ.: 
 

 
 

β)  Μια οργανο-υδρογονούχος σιλοξάνη: 
 

 
 

Τα υλικά αυτά δρουν µε την απόσπαση µιας αλκοόλης ή ενός 
υδρογόνου, όπως δείχνουν οι παρακάτω τύποι: 
 

 
▲Αντίδραση α 
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Τα υλικά που προκύπτουν από την αντίδραση α εµφανίζουν µικρή 
και βραδεία σµίκρυνση του όγκου τους (µέχρι 0,8% σε µια εβδοµάδα) 
που οφείλεται σε απώλεια, µε εξάτµιση, αιθυλικής ή µεθυλικής 
αλκοόλης, η οποία σχηµατίζεται σαν παραπροϊόν της παραπάνω 
αντίδρασης. 

 

 
▲Αντίδραση β 

 
Τα υλικά που προκύπτουν από την αντίδραση β δηµιουργούν 

φυσαλλίδες στο αποτύπωµα εξαιτίας του υδρογόνου που εκλυεται κατά 
την αντίδραση, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται γύψινο εκµαγείο µε 
ανώµαλη επιφάνεια. Για να αντιµετωπισθεί το µειονέκτηµα αυτό έγινε 
εµπλουτισµός της υδρογονοσιλοξανούχου βάσης µε υδρογονοσκοπικές 
ουσίες (αλδεϋδες, οξε΄διο του χρωµίου) οι οποές δεσµεύουν το 
εκλυόµενο υδρογόνο. Πάντως, η ριζική εξουδετέρωση των 
µειονεκτηµάτων αυτών επιτεύχθηκε µε την αντικατάσταση της 
οργανοϋδρογονούχου σιλοξάνης µε την πολυδιµεθυλοσιλοξάνη, κυρίως 
όµως µε την πολυοργανοσιλοξάνη. 

Τα υγρά πολυµερής της σιλικόνης, για να γίνουν κατάλληλα ώστε 
να χρησιµοποιηθούν σαν αποτυπωτικά υλικά µε την κατάλληλη σύσταση 
φυράµατος, αναµειγνύονται µε διάφορα έκδοχα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι 
σαν έκδοχο χρησιµοποιείται και πάλι σιλικόνη, υπό άλλη όµως µορφή 
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και σαν συµπληωµατικό έκδοχο χρησιµοποιείται το διοξείδιο του 
τιτανίου. 

Στο εµπόριο, το βασικό υλικό της σιλικόνης φέρεται σε µορφή 
φυράµατος σε µεταλλικό σωληνάριο ενώ ο καταλύτης φέρεται ή σαν 
φύραµα σε σωληνάριο ή σαν υγρά σε φιαλίδιο. 

Τα υλικά σιλικόνης φέρονται στο εµπόριο σε πέντε µορφές 
συστάσεως, τρεις όµοιες µε τα υλικά µερκαπτανών λεπτόρρευστη, µέσης 
συστάσεως και πυκνόρρευστη. Πέρα από τις τρεις συστάσεις του υλικού 
που αναφέραµε πιο πάνω, τα υλικά σιλικόνης φέρονται στο εµπόριο και 
µε δύο άλλες µορφές και συγκεκριµένα µια ζυµώδη µορφή (putty) η 
οποία µας δίνει ένα βασικό αποτύπωµα µε ένα λεπτόρρευστο υλικό 
σιλικόνης. Ακόµη τα υλικά σιλικόνης κυκλοφορούν και σε άλλη µορφή 
ζυµώδη ή φυράµατος η οποία όταν αναµειχθεί µε κατάλληλο καταλύτη, 
δηµιουργεί µάζα υλικού επιβραδυνοµένου πολυµερισµού 8-10 λεπτών 
µέσα στη στοµατική κοιλότητα. Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει τη λήψη των 
λειτουργικών αποτυπωµάτων. Οι δύο τελευταίοι τύποι υλικών φέρονται 
στο εµπόριο ως εξής: το µεν βασικό υλικό φέρεται σε πλαστικό δοχείο ή 
πλαστική σύριγγα και ο καταλύτης σαν υγρό σε φιαλίδιο. 

Η αντίδραση του πολυµερισµού των υλικών σιλικόνης επηρεάζεται 
άµεσα από το ποσό του καταλύτη γιατί ο καταλύτης µετέχει στην 
αντίδραση δηµιουργώντας σύµπλοκα άλατα. Επίσης, είναι εξώθερµη και 
συνοδεύεται από άνοδο της θερµοκρασίας κατά 1οC περίπου. 

 
 

3. ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΕΣ Ή ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 
 

Η Τρίτη οµάδα ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών οδοντιατρικής 
χρήσης κυκλοφόρησε µία δεκαετία περίπου µετά τα υλικά σιλικόνης και 
είναι τα αποτυπωτικά υλικά της γλυκόλης ή πολυαιθέρες. Τα υλικά αυτά 
είναι πολυµερείς πολυαιθέρες. Το βασικό υλικό είναι µια 
τετραµεθυλενική γλυκόλη µε αζιριδινοοµάδες στο τέλος της αλυσίδας, 
και σαν καταλύτης χρησιµοποιείται κάποιος εστέρας του σουλφονικού 
οξέος, συνήθως 2,5 διχλωροβενζοϊκό σουλφίδιο. 

Η αντίδραση του καταλύτη µε τις αζιριδιοοµάδες δηµιουργεί µια 
ένωση που µεταβάλλει το φύραµα σε µάζα στερεά ελαστική. Η 
σταυροειδής σύνδεση, και συνεπώς το ελαστικό, σχηµατίζεται µε 
κανονικό πολυµερισµό και άνοιγµα των αµετάλλων δακτυλίων από τον 
αρωµατικό σουλφονικό εστέρα. 

Η αντίδραση του πολυµερισµού είναι εξώθερµη και δηµιουργεί µια 
αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1οC. H αύξηση αυτή της θερµοκρασίας, 
όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα και τα διαγράµµατα, δεν 
επηρεάζεται από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Επίσης δεν 
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επηρεάζεται από τη θερµοκρασία  του περιβάλλοντος και η διάρκεια της 
αντίδρασης. 

Ο συνηθισµένος τύπος των πολυαιθερικών αποτυπωτικών υλικών, 
κατά τους Anderson και Craig, είναι: 
 

 
 

H ποσότητα του καταλύτη δεν επηρεάζει την αντίδραση του 
πολυµερισµού των αποτυπωτικών υλικών πολυαιθέρων. Οι πολυαιθέρες 
φέρονται στο εµπόριο σε µεταλλικά σωληνάρια που το ένα περιέχει το 
βασικό υλικό και το άλλο τον καταλύτη. 
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ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

ΜΥΣΤΗΡΙ∆ΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

62 

4. ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 
Ή ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΣΙΛΟΞΑΝΗΣ 

 
Τα αποτυπωτικά υλικά σιλικόνης τύπου προσθήκης ή υλικά 

πολυβινυλσιλοξάνης είναι τα πιο πρόσφατα αποτυπωτικά υλικά 
οδοντιατρικής χρήσης και έκαναν την εµφάνισή τους για πρώτη φορά το 
1975. 

Το υλικό αυτό είναι δηµιούργηµα του διαστηµικού προγράµµατος 
Apollo. O Armostronh, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, 
έπρεπε να κάνει τα πρώτα του βήµατα εκεί φορώντας στα πόδια του 
µπότες από υλικό που να παρουσιάζει µεγάλη ογκοµετρική σταθερότητα. 
Σαν τέτοιο υλικό χρησιµοποιήθηκε µια σιλικόνη προσθήκης. Έτσι, λέει 
χαρακτηριστικά ο Brown, το υλικό που άφησε το πρώτο αποτύπωµα της 
ανθρώπινης παρουσίας στο φεγγάρι, εξελίχθηκε στο καλύτερο  
οδοντριατρικό αποτυπωτικό υλικό. 

Κατά την αντίδραση του πολυµερισµού των υλικών σιλικόνης 
προσθήκης δεν παράγεται κανένα υποπροϊόν και γι’ αυτό τα υλικά αυτά 
παρουσιάζουν µεγάλη ογκοµετρική σταθερότητα. 

Τα αποτυπωτικά υλικά πολυβινυλσιλοξάνης προσφέρονται στο 
εµπόριο σε λεπτόρρευστη, µέσης ρευστότητας, πυκνόρρευστη και 
ζυµώδη σύσταση. Στα υλικά αυτά, και το βασικό υλικό και ο καταλύτης 
προσφέρονται σε µορφή φυράµατος σε µεταλλικά σωληνάρια, ενώ το 
ζυµώδες υλικό προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία. Σε όλες τις περιπτώσεις 
το βασικό υλικό έχει διαφορετικό χρώµα από το φύρµατα του καταλύτη. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν τα υλικά αυτά της µέσης ρευστότητας 
και τα λεπτόρρευστα  και σε µια ειδική συσκευασία διδύµων ενωµένων 
φυσίγγων (η µια περιέχει το βασικό υλικό και η άλλη τον καταλύτη) που 
µε µια ειδική συσκευή ανάµειξης, µε µορφή πιστολέρου, εκβάλλει 
πιέζοντας µε δυο έµβολα, ίσες ποσότητες καταλύτη και βασικού υλικού 
σ’ ένα ρύγχος µε ατέρµονα απ’ όπου εξέρχεται έτοιµο αναµεµειγµένο 
αποτυπωτικό υλικό. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                        Συσηευή ανάµειξης.              Ειδικό ρύγχος συσκευής ανάµειξης. 
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Πλεονεκτήµατα αυτής της συσκευής  ανάµειξης είναι ότι το υλικό 
βγαίνει από το ρύγχος της συσκευής τέλεια αναµεµειγµένο, µε τις σωστές 
αναλογίες βασικού υλικού και καταλύτη και τελείως απαλλαγµένο από 
φυσαλλίδες. 

Το βασικό υλικό περιέχει ένα αρκετό χαµηλού µοριακού βάρους 
πολυµερές σιλοξάνης µε οµάδες σιλάνης –Si-H. Σαν έκδοχο 
χρησιµοποιείται το διοξείδιο του πυριτίου ή ο ανθρακικός χαλκός µε 
µεγέθη σωµατιδίων. Το φύραµα του καταλύτη περιέχει ένα µετρίως 
χαµηλού µοριακού βάρους πολυµερές σιλικόνης µε τελικές οµάδες 
βινυλίου που περιέχουν ένα διπλό δεσµό –CH=CH2 έκδοχα και 
χλωροπλατινικό οξύ. 

Για να γίνει ο πολυµερισµός του υλικού, το χλωροπλατινικό οξύ 
προσβάλλει το υδρογόνο της σιλάνης που περιέχεται στη 
διµεθυλοσιλοξάνη του βασικού υλικού και το σύµπλεγµα αυτό αντιδρά 
µε το τελικό βινύλιο της διµεθυλοσιλοξάνης του φυράµατος του 
καταλύτη, διασπά τον διπλό δεσµό και σχηµατίζεται έτσι το ελαστικό της 
σιλικόνης σταυρωτής σύνδεσης. 

 

 
 

Η αντίδραση αυτή είναι ένας ιονικός πολυµερισµός µε κύριο 
χαρακτηριστικό την απουσία παραπροϊόντων µε άµεσο αποτέλεσµα τη 
µεγάλη σταθερότητα διαστάσεων του πολυµερούς που προκύπτει. 
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Η αντίδραση του πολυµερισµού είναι εξώθερµη, αλλά δεν 
αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ακόµη το µέγεθος της θερµότητας 
που συνοδεύει την αντίδραση. Εµείς βρήκαµε ότι η αντίδραση του 
πολυµερισµού αυτών των υλικών συνοδεύεται µε αύξηση της 
θερµοκρασίας κατά 3 εως 3,6οC για τις λεπτόρρευστες σιλικόνες 
προσθήκης (βλέπε πίνακα και διάγραµµα 9) και 2,4οC για τις σιλικόνες 
προσθήκης µέσης ρευστότητας, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος (βλέπε πίνακα και διάγραµµα 10). 
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Στα αποτυπώµατα ο δεσµός µεταξύ ζυµώδους και λεπτορρεύστου 

υλικού πρέπει να είναι πολύ ισχυρός ώστε να αντιστέκεται στις δυνάµεις 
που αναπτύσσονται κατά την αφαίρεση του αποτυπώµατος από το στόµα 
χωρίς να διαχωρίζονται τα δύο υλικά. Οι Sandrink και Vacco 
εξετάζοντας τη δύναµη αυτού του δεσµού βρήκαν ότι τα αποτυπωτικά 
υλικά πολυβινυλσιλοξάνης παρουσιάζουν τον ισχυρότερο δεσµό µεταξύ 
λεπτορρεύστου και ζυµώδους από όλα τα ελαστοµερή αποτυπωτικά 
υλικά και ότι ο δεσµός αυτός είναι ισχυρότερος και από τη συγκόλληση 
του ελαστοµερούς στο ατοµικό αποτυπωτικό δισκάριο. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
 

Η πρώτη προσπάθεια  για ταξινόµηση των ελαστοµερών 
αποτυπωτικών υλικών έγινε µε βάση τη χηµική τους σύνθεση. Έτσι η 
A.D.A. στην προδιαγραφή αρ. 19 αναγνωρίζει δύο τύπους ελαστοµερών 
αποτυπωτικών υλικών: τον τύπο Ι που περιλαµβάνει τα υλικά 
µερκαπτανών και τον τύπο ΙΙ που περιλαµβάνει τα υλικά σιλικόνης. Σε 
κάθε τύπο καθορίζονται κατηγορίες ανάλογες µε τη σύσταση του υλικού, 
κατηγορία για τα πυκνόρρευστα, για τα µέσης ρευστότητας καιγια τα 
λεπτόρρευστα υλικά. 

Όταν όµως εµφανίστηκαν οι πολυαιθέρες, τα ζυµώδη αποτυπωτικά 
υλικά και τελικά τα αποτυπωτικά υλικά της πολυβινυλσιλοξάνης, η 
προδιαγραφή αρ. 19 θεωρήθηκε ανεπαρκής και το 1977 η Αµερικανική 
Οδοντιατρική Οµοσπονδία αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την 
προδιαγραφή αρ. 19. 

Η αναθεωρηµένη προδιαγραφή αρ. 19 της A.D.A. για τα 
ελαστοµερή αποτυπωτικά υλικά ταξινοµεί τα υλικά ανάλογα µε 
ορισµένες ιδιότητες που παρουσιάζούν µετά την πήξη σε τρεις τύπους 
τους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Πίνακας). 
 

 
 

Οι κυριότερες ιδιότητες που καθορίζουν την ένταξη τψν διαφόρων 
ελαστοµερών στους τρεις παραπάνω τύπους είναι κυρίως η ελαστική 
συµπεριφορά των διαφόρων υλικών στη συµπίεση, το ποσοστό της 
µόνιµης παραµόρφωσης και οι µεταβολές των διαστάσεων του υλικού 
ύστερα από 24 ώρες. Για τους τύπους Ι και ΙΙ η αναθεωρηµένη 
προδιαγραφή επιτρέπει µόνιµη παραµόρφωση µέχρι 2,5%, ενώ για τα 
υλικά του τύπου ΙΙΙ µέχρι 5,5%. Οι αντίστοιχες επιτρεπόµενες τιµές 
µόνιµης παραµόρφωσης που δεχόταν η προδιαγραφή αρ. 19 της A.D.A. 
πριν από την αναθεώρηση ήταν για τα αποτυπωτικά υλικά µερκαπτάνης 
µέχρι 4% και για τα υλικά σιλικόνης (συµπύκνωσης) µέχρι 2%. 

Ακόµη, κάθε τύπος υλικού ταξινοµείται και σύµφωνα µε το ιξώδες 
του και τον προορισµό του στην κλινική χρήση. 
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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
 

1. Χρόνος Πήξης 
 

Σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη προδιαγραφή αρ. 19 της 
Αµερικάνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, χρόνος πήξης θεωρείται ο 
χρόνος που µεσολαβεί από τη στιγµή που αρχίζει η ανάµειξη των δύο 
υλικών µέχρι τη στιγµή που το αποτυπωτικό υλικό που θα προκύψει απ’ 
αυτή την ανάµειξη θ’ αποκτήσει τέτοια σκληροελαστική σύσταση που να 
επιτρέπει την αφαίρεσή του από τις περιοχές εσοχής. 
  Ο χρόνος πήξης των ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών µετριέται 
κατά διάφορους τρόπους. Ο Peyton χρησιµοποιεί το πενετρόµετρο του 
Vicat, µια συσκευή που αποτελείται από µια βελόνη διαµέτρου 3mm και 
ένα φορτίο 300gr που βυθίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 15sec στο 
προς µέτρηση υλικό. Ο χρόνος που µεσολαβεί από την ανάµειξη των 
υλικών µέχρι τη στιγµή που για δεύτερη φορά η βελόνη του 
πενετροµέτρου δεν θα διαπεράσει τη µάζα του υλικού, αποτελεί τον 
χρόνο πήξης. 

Άλλοι ερευνητές, όπως οι Wilson, Mansfield, Arikawa, Inone, 
Marker, McCabe, µετρούν τον χρόνο πήξης µε ρεόµετρο, που είναι µια 
συσκευή που µας δείχνει την πορεία του πολυµερισµού του υλικού, σε 
ρεοµετρικά ιχνογραφήµατα! 

Ο χρόνος πήξης στα υλικά µερκαπτανών στους 20-25οC είναι 8-12 
λεπτά. Ο αντίστοιχος χρόνος στις σιλικόνες συµπύκνωσης είναι 5-8 
λεπτά. Ο χρόνος πήξης στα υλικά σιλικόνης προσθήκης είναι στους 23οC, 
3-6 λεπτά, και στους πολυαιθέρες στους 20-25οC είναι επίσης 3-6 λεπτά. 
Η αύξηση της θερµοκρασίας και της υγρασίας είναι ένας παράγοντας που 
επηρεάζει κατά διαφορετικό τρόπο το χρόνο πήξης των διαφόρων 
ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών (βλέπε πίνακα και διάγραµµα 13). 
Έτσι η αύξηση της θερµοκρασίας ή η προσθήκη µιας σταγόνας νερού 
επιταχύνει εντυπωσιακά το χρόνο πήξης των µερκαπτανών. Κατά τον 
Peyton, η άνοδος της θερµοκρασίας από τους 25οC στους 37οC µειώνει 
το χρόνο πήξης κατά 4 λεπτά. 

Στις σιλικόνες συµπύκνωσης η µεταβολή της θερµοκρασίας 
ελάχιστα επηρεάζει το χρόνο πήξης. Έτσι όταν η θερµοκρασία ανεβεί 
από τους 25οC στους 37οC ο χρόνος πήξης µειώνεται µόνο κατά 0,5 
λεπτά. Αντίθετα απ’ ότι συµβαίνει στις σιλικόνες συµπύκνωσης, στις 
πολυβινυλσιλοξάνες η αύξηση της θερµοκρασίας µειώνει σηµαντικά το 
χρόνο πήξης. Κατά τους Jones και Phillips µάλιστα, περισσότερο και από 
ότι τα υλικά µερκαπτανών. 

Ο χρόνος πήξης των πολυαιθέρων ελάχιστα επηρεάζεται από τις 
µεταβολές της θερµοκρασίας. 
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Κατά τον Craig, η σύσταση των υλικών έχει σχέση µε τον χρόνο πήξης. 
Τα λεπτόρρευστα υλικά έχουν µεγαλύτερο χρόνο πήξης που µειώνεται 
σταδιακά στα µέσης ρευστότητας, στα πυκνόρρευστα και στα ζυµώδη. 
 

 
 

 
Στους παρακάτω πίνακες βλέπουµε συγκεντρωτικά ορισµένες βασικές 
ιδιότητες των ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών οδοντιατρικής 
χρήσης. 
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2. Χρόνος εργασίας ή χρόνος χειρισµών 
 

Μια άλλη ιδιότητα των ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών που 
βρίσκεται σε άµεση σχέση µε τον χρόνο πήξης είναι ο χρόνος εργασίας. 
Χρόνος εργασίας σ’ αυτά τα υλικά θεωρείται ο χρόνος που µεσολαβεί 
από τη στιγµή που αναµειγνύονται τα υλικά, µέχρι τη στιγµή που αρχίζει 
η αύξηση του ιξώδους του δηµιουργούµενου αποτυπωτικού υλικού και 
εµφάνιση ελαστικότητας. 

Ο χρόνος χειρισµών πρέπει να είναι αρκετός ώστε να µπορεί ο 
οδοντίατρος να πραγµατοποιήσει την ανάµειξη των υλικών, να πληρώσει 
το δισκάριο και να το τοποθετήσει στο στόµα, πριν εµφανισθεί 
ελαστικότητα στο υλικό. 

Ο χρόνος εργασίας µετριέται µε ειδικές συσκευές, τα 
παλινδροµικά ρεόµετρα, όπως και ο χρόνος πήξης, και µάλιστα στο ίδιο 
ρεοµετρικό ιχνογράφηµα βλέπουµε και τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο 
πήξης. 

Είναι αυτονόητο ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο 
πήξης των ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών, επηρεάζουν ανάλογα και 
τον χρόνο εργασίας τους, µια και ο χρόνος εργασίας θα µπορούσε ίσως 
να θεωρηθεί σαν το πρώτο στάδιο του χρόνου πήξης. 

Στα παρακάτω ρεοµετρικά ιχνογραφήµατα βλέπουµε τις µεταβολές 
του χρόνου πήξης και του χρόνου εργασίας στα διάφορα αποτυπωτικά 
υλικά και σε διάφορες θερµοκρασίες. (Σχήµατα 1 και 2). 
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3. Σταθερότητα των διαστάσεων 

 
Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα 

ελαστοµερή αποτυπωτικά υλικά είναι η σταθερότητα των διαστάσεων. 
Βέβαια οι διάφοροι τύποι ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών 
παρουσιάζουν και κάποιες διαφορές µεταξύ τους, που όµως µπορεί να 
θεωρηθούν χωρίς καµιά σηµασία. Ίσως τη µεγαλύτερη µεταβολή 
παρουσιάζουν κατά σειρά οι σιλικόνες συµπύκνωσης, οι µερκαπτάνες, οι 
πολυαιθέρες και τέλος οι πολυβινυλσιλοξάνες που παρουσιάζουν και τη 
µεγαλύτερη ογκοµετρική σταθερότητα από όλα τα ελαστοµερή 
αποτυπωτικά υλικά. 

Ο Philips  αναφέρει ότι η γραµµική συστολή των ελαστοµερών 
αποτυπωτικών υλικών, 24 ώρες µετά την πήξη τους, κυµαινόταν από 
0,2% πολυβινυλσιλοξάνη, µέχρι 0,7% σιλικόνη συµπύκνωσης. Για τα 
ίδια υλικά ο Craig δίνει τιµές 0,5% για τις πολυβινυλσιλοξάνες, 0,1 για 
τους πολυαιθέρες, 0,2%-0,3% για τις µερκαπτάνες. 

Η ασήµαντη αυτή µεταβολή των διαστάσεων, στην προκείµενη 
περίπτωση η ελάχιστη γραµµική συστολή, οφείλεται σε δύο αιτίες: στη 
γραµµική συστολή πολυµερισµού, όπου κατά τη διάρκεια του 
πολυµερισµού µειώνεται ο όγκος των υλικών, κατά τη σταυροειδή 
σύνδεση για την ανάπτυξη της ελαστικότητας. 

Η δεύτερη αιτία για τη µεταβολή των διαστάσεων είναι η θερµική 
συστολή. Η συστολή αυτή συµβαίνει καθώς το αποτυπωτικό υλικό µετά 
την αφαίρεση του από το στόµα, ψύχεται µεταπίπτοντας από τη 
θερµοκρασία του στόµατος στη σαφώς µικρότερη θερµοκρασία του 
χώρου εργασίας. 

Πάντως στην κλινική πράξη, οι ασήµαντες αυτές µεταβολές των 
διαστάσεων, που προαναφέραµε, είναι τελείως χωρίς σηµασία. Οι 
περισσότεροι συγγραφείς συµφωνούν ότι για 7 µέρες τουλάχιστον ένα 
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αποτύπωµα από ελαστοµερές διατηρεί απολύτως τις διαστάσεις του 
ακριβείς και το εκµαγείο που θα προκύψει απ’ αυτό δεν θα διαφέρει από 
το αντίστοιχο εκµαγείο που θα προκύψει αν η πλήρωση του 
αποτυπώµατος γίνει 20 λεπτά µετά την πήξη του υλικού. 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι για τα αποτυπώµατα που 
πάρθηκαν µε ελαστοµερές δεν χρειάζεται καµιά ιδιαίτερη προφύλαξη για 
τη διατήρησή τους, εκτός απ’ την περίπτωση που προαναφέραµε του 
κινδύνου στρέβλωσης του ατοµικού δισκαρίου από ακρυλική ρητίνη και 
από την αποφυγή της διατηρήσεως των αποτυπωµάτων από πολυαιθέρα 
σε υγρό περιβάλλον. Έχει αποδειχθεί από τους Nayyar  και Causton ότι 
τα αποτυπωτικά υλικά του πολυαιθέρα απορροφούν νερό και υφίστανται 
µια µεταβολή των διαστάσεών τους, γι’ αυτό και πρέπει να διατηρούνται 
µέχρι την πλήρωσή τους σε ξηρό περιβάλλον. 
 

4. Ελαστικότητα 
 

Τα ελαστοµερή αποτυπωτικά υλικά παρουσιάζουν την καλύτερη 
ελαστική συµπεριφορά από όλα τα µέχρι σήµερα γνωστά αποτυπωτικά 
υλικά και µπορούν εισέχουσες περιοχές των δοντιών και των γνάθων 
χωρίς να παρουσιάζουν µόνιµη παραµόρφωση, αποδίδοντας έτσι τελικά 
ένα ακριβές εκµαγείο. 

Η ελαστικότητα αναπτύσσεται µε την εµφάνιση της σταυροειδούς 
συνδέσεως των µορίων στη µάζα του αποτυπωτικού υλικού, κατά το 
τέλος του πολυµερισµού, που συµπίπτει µε την πήξη του υλικού. 
Συνεπώς οι ελαστικές ιδιότητες των ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών 
βελτιώνονται µε την πρόοδο του πολυµερισµού. 

Όταν το αποτύπωµα αφαιρείται από περιοχές εσοχών, η 
παραµόρφωση που υφίστανται θα ‘πρεπε να επανέρχεται αµέσως στη 
θέση του. Αυτό όµως δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα αλλά 
χρειάζεται κάποιος χρόνος για την ελαστική επαναφορά. 
Έτσι λοιπόν θα πρέπει το αποτύπωµα µετά την αποµάκρυνσή του 
απότοστόµα να αφήνεται για κάποιο χρονικό διάστηµα ώστε να 
πραγµατοποιηθεί αυτή η επαναφορά. Η αναγκαιότητα αυτής της 
αναµονής για την επαναφορά είναι µεγαλύτερη στα υλικά µερκαπτάνης 
απ’ ότι στους άλλους τύπους των ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών. 

Ο Araujo (1985) πιστεύει ότι ο χρόνος αναµονής για την 
επαναφορά των υλικών είναι 7-10 λεπτά. Εµείς από το 1970 βρήκαµε ότι 
απαιτείται σαφώς µεγαλύτερος χρόνος, τουλάχιστον για τα υλικά 
µερκαπτάνης, όπου πιστεύουµε ότι απαιτείται τουλάχιστον διπλάσιος 
χρόνος. 

Η αντίσταση ενός υλικού στην παραµόρφωση εκφράζεται µε το 
µέτρο ελαστικότητας του Young. Όσο υψηλότερο µέτρο του Young 
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εµφανίζει ένα υλικό, τόσο καλύτερες ελαστικές ιδιότητες έχει. 
(∆ιάγραµµα 13) 
 

 
 

Ο Causton βρήκε ότι το µέτρο ελαστικότητας των υλικών του 
πολυαιθέρα είναι περίπου διπλάσιο από το µέτρο ελαστικότητας των 
υλικών µερκαπτάνης. 

Εµείς µελετώντας το µέτρο ελαστικότητας των ελαστοµερών 
αποτυπωτικών υλικών µερκαπτάνης, σιλικόνης συµπύκνωσης και 
πολυαιθέρα βρήκαµε ότι αυτό κυµαινόταν 10 λεπτά µετά την πήξη του 
υλικού από 10.451 .103gr/cm2 µέχρι 55,672 .103gr/cm2 για τα υλικά 
σιλικόνης συµπύκνωσης και πολυαιθέρα αντίστοιχα. 

Ο Γκανούτσιος βρήκε ότι µέτρο ελαστικότητας του Young για τα 
διαφορετικής ρευστότητας αποτυπωτικά υλικά πολυβινυλσιλοξάνης 
κυµαινόταν από 14,58 . 103gr/cm2   

µέχρι 62,48 .103gr/cm2. 
 

5. Ποσοστό µόνιµης παραµόρφωσης 
 

Η αναθεωρηµένη προδιαγραφή αρ. 19 της Αµερικανικής 
Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας είδαµε πιο πάνω ότι χωρίζει τα ελαστοµερή 
αποτυπωτικά υλικά σε τρεις κατηγορίες, και ένα από τα κριτήρια που 
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χρησιµοποιεί είναι το επί της εκατό ποσοστό της µόνιµης 
παραµόρφωσης. Όσο µικρότερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο µικρότερη 
µόνιµη παραµόρφωση θα προκύψει από την αφαίρεσή του από 
εισέχουσες περιοχές και τόσο ακριβέστερο αποτύπωµα θα επιτευχθεί. 

Οι επιτρεπόµενες από την παραπάνω προδιαγραφή ανώτερες τιµές 
µόνιµης παραµόρφωσης είναι µέχρι 2,5% για τους τύπους Ι και Ι και 
µέχρι 5,5% για τον τύπο ΙΙΙ. 

Η µέτρηση της µόνιµης παραµόρφωσης γίνεται κυρίως κατά δύο 
τρόπους: µε συµπίεση του υλικού ή µε επιµήκυνσή του. Οι τιµές που 
αναφέρονται στην προδιαγραφή αφορούν τιµές µόνιµης παραµόρφωσης 
που προήλθαν από συµπίεση του υλικού σύµφωνα µε τη µέθοδο που 
αναφέρει η παραππανω προδιαγραφή της A.D.A. 

Η µέτρηση του ποσοστού της µόνιµης παραµόρφωσης των 
ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών απασχόλησε πολύ τους διάφορους 
ερευνητές και γι’ αυτό παραθέτουµε έναν πίνακα µε τα αποτελέσµατα 
κάποιων τέτοιων ερευνών, ξαθώς και πίνακες και διαγράµµατα από δικές 
µας έρευνες που αφορούν το ποσοστό µόνιµης παραµόρφωσης των 
ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών. (βλέπε τους παρακάτω πίνακες και 
τα ∆ιαγράµµατα 15 και 16). 
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6. ∆ηµιουργία µειγµάτων 
 

Μια άλλη, όχι και τόσο γνωστή ιδιότητα που έχουν τα ελαστοµερή 
αποτυπωτικά υλικά, είναι ότι µπορούµε να δηµιουργήσουµε µείγµατα απ’ 
αυτά, αναµειγνύοντας υλικά της ίδιας ή διαφορετικών οµάδων και να τα 
χρησιµοποιήσουµε σε οποιαδήποτε περίπτωση µας χρειάζονται, 
προσδίνοντας σ’ αυτά τις επιθυµητές τιµές σε ορισµένες φυσικοχηµικές 
ιδιότητές τους. 

Εµείς δουλεύοντας πάνω σ’ αυτό το θέµα, βρήκαµε ότι µπορούµε 
να δηµιουργήσουµε µείγµατα υλικών µε διαφοροποιηµένες τις ιδιότητες 
του µέτρου ελαστικότητας του Young, του ποσοστού µόνιµης 
παραµόρφωσης, του χρόνου πήξης και της ρευστότητας. Σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις των µειγµάτων των ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών 
είτε της ίδιας οµάδας, είτε διαφορετικών οµάδων οι τιµές του µέτρου το 
Young, του ποσοστού µόνιµης παραµόρφωσης, του χρόνου πήξης και της 
ρευστότητας βρίσκονταν µέσα στα πλαίσια των τιµών των υλικών από τα 
οποία δηµιουργήθηκαν τα µείγµατα. 

Προκειµένου να δηµιουργήσουµε µείγµατα από τα υλικά της ίδιας 
οµάδας, τότε αναµειγνύουµε τα βασικά υλικά µεταξύ τους για να 
οµοιογενοποιηθούν και στη συνέχεια προσθέτουµε τον κοινό καταλύτη. 
Όταν όµως θέλουµε να δηµιουργήσουµε µείγµατα υλικών διαφορετικών 
οµάδων, τότε είναι καλύτερο να αναµειγνύουµε χωριστά τα βασικά υλικά 
και αφού οµοιογενοποιηθούν να προσθέσουµε όσο γίνεται γρηγορότερα 
και τους καταλύτες. 
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Πιο πάνω παραθέτουµε έναν Πίνακα υλικών διαφορετικών οµάδων 
και διάφορους συνδυασµούς µειγµάτων που προέκυψαν απ’ αυτά και τις 
τιµές του µέτρου του Young των µειγµάτων αυτών. Παραθέτουµε επίσης 
και τα ∆ιαγράµµατα 17 και 18 που προέκυψαν απ’ αυτά, καθώς και 
Πίνακες και τα ∆ιαγράµµατα 19 και 20 µόνιµης παραµόρφωσης από 
ανάµειξη υλικών της ίδιας οµάδας. 
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