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RE AK CJA STO PU SRE BRA Z RTĘ CIĄ

Re ak cja sto pu sre bra z rtę cią na zy wa się amal ga ma cją.
Kon takt czą ste czek sto pu wy so ko mie dzio we go z rtę cią po -
wo du je, że miedź, sre bro, cy na i in ne ele men ty za war te
w sto pie roz pusz cza ją się w rtę ci, po dob nie jak cu kier roz -
pusz cza się w wo dzie (ryc. 5-6). Szyb kość roz pusz cza nia jest
in na dla ka żde go skład ni ka; roz pusz cza nie po stę pu je od po -
wierzch ni czą stecz ki sto pu. Nie mal na tych miast no we pro -
duk ty w sta nie sta łym za czy na ją kry sta li zo wać, w mia rę jak

roz pusz czo ne ele men ty re agu ją z rtę cią. Kry sta li za cja no -
wych pro duk tów prze bie ga do mo men tu, aż ca ła płyn na
rtęć zo sta nie zu ży ta, a amal ga mat sta je się sztyw niej szy
i osta tecz nie cał ko wi cie tward nie je. Sto su nek sto pu sre bra
do rtę ci jest ści śle okre ślo ny, tak że tward nie nie amal ga ma -
tu na stę pu je, za nim wszyst kie pier wot ne czą stecz ki sto pu
ule gną roz pusz cze niu. Dla te go zwią za ny amal ga mat za -
wie ra wie le czą ste czek sto pu oto czo nych przez no we pro -
duk ty rtę ci z cy ną, mie dzią lub sre brem (patrz ryc. 5-6).
Pro duk ty re ak cji na zy wa się zbior czo ma try cą amal ga ma -
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RY CI NA 5-2 Przy kła dy wy peł nień amal ga ma to wych. W no wo cze snych ga bi ne tach den ty stycz nych amal ga mat za kła da się
obec nie tyl ko do tyl nych zę bów, w przy pad ku któ rych wzglę dy es te tycz ne nie ma ją już tak pierw szo rzęd ne go zna cze nia.
No we amal ga ma ty wy ka zu ją bar dzo do brą ada pta cję brze żną i trwa łość (A–C). Wy peł nie nia amal ga ma to we w ob rę bie kłów
i in nych zę bów przed nich wy ko nu je się rzad ko (nie bie skie strzał ki na ryc. D i F). Amal ga mat moż na tak że wy ko rzy stać do
od bu do wy zrę bu przed wy ko na niem ko ro ny pro te tycz nej (czar na strzał ka na ryc. D). Za le tą amal ga ma tu jest to, że mo że
być on za kła da ny z do brym skut kiem kli nicz nym w roz ma itych, na wet mniej ide al nych wa run kach. Na przy kład moż na go
za sto so wać w przy pad ku, kie dy nie mo żli wa jest do bra izo la cja zę ba i wią za nie kom po zy tów by ło by wąt pli we. E – nie po -
wo dze nia wy peł nień amal ga ma to wych wy ni ka ją z roz sz czel nie nia brze gów wy peł nie nia i nie rzad ko roz wo ju próch ni cy wtór -
nej (czer wo na strzał ka). (Zgo da na pu bli ka cję: A–C, E – J. Mar tin An der son, Uni ver si ty of Wa shing ton De part ment of Re -
sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, Wa szyng ton, USA; D – ER Sche dhelm, Uni ver si ty of Wa shing ton De part ment of Re sto ra ti ve
Den ti stry, Se at tle, Wa szyng ton, USA; F – Ri chard V. Tuc ker, Uni ver si ty of Wa shing ton De part ment of Re sto ra ti ve Den ti stry,
Se at tle, Wa szyng ton, USA).
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