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MUM
• Dişhekimliğinde kullanılan mumlar genellikle 2 veya daha fazla

komponentten meydana gelir. Bunlar doğal veya sentetik
mumlar, reçineler, doğal veya mineral yağlar ve pigmentlerdir.
• Bu materyaller birleştirilerek belirli uygulamalarda

kullanılabilecek mumlar elde edilir.
• Mumlar genel olarak oda ısısında katı halde bulunan

termoplastik materyallerdir. Yapıları bozulmadan (dekompoze
olmadan) oda ısısında yumuşarlar ve hareketli (sıvı) likitler
oluştururlar.
• Yumuşak oldukları için mekanik özellikleri kötüdür.



MUM
• Dişhekimliğinde öncelikle döküm restorasyonların mum

maketlerinin yapımında, kaidelerin mum maketlerinde,
okluzyon kaydında kullanılır.
• Alçı model veya day elde edildikten sonra 2. aşamada model

üzerinde yapılacak olan restorasyonun mum maketi hazırlanır.
Mum maket yapılacak protezin şekil ve boyutunda hazırlanır.
Sonra «kayıp mum» tekniğiyle mum, alaşım veya polimerle yer
değiştirir.
• Restorasyonun model üzerinde mum ile şekillendirilmesi

tekniğine İndirekt Teknik denir. Bazen inley-onley gibi
restorasyonlar inley mumlarının ağız içinde şekillendirilmesiyle
de elde edilebilir. Bu tekniğe de Direkt Teknik denir.



MUMLAR
 Mumların kaynakları;
 Mineral mumlar (petrolün damıtılmasıyla)

- parafin mumu = oda sıcaklığında kırılgandır. Erime ısısı 37-55 °C
- mikrokristalin mum = daha az kırılgan, erime ısısı 65-90 °C

 Hayvansal mumlar (balmumu)
- Kristalin poliesterlerden elde edilir.

 Sentetik mumlar

 Bitkisel mumlar
- Karnauba mumu: Palmiyeden elde edilir
- Kandenilla mumu: Bitkilerden elde edilir



Dişhekimliğinde mumlar;
- Model mumu (kırmızı)
- İnley mumu (mavi, yeşil)
- Yapıştırıcı mum (sarı)
- Kenar şekillendirmesi, ölçü mumları
- Andırkat mumu
 Özellikleri:
- Termoplastik malzemedir
- Alınan ölçülerdeki hava boşluğu gibi
kusurları gidermek için kullanılır.

Kolayca deforme olduklarından
ve yüksek genleşme
katsayılarından dolayı ölçü
maddesi olarak tercih edilmez



Dişhekimliğinde mumlar;
• Protez yapım aşamasında ölçü alındıktan sonra sert alçıdan

elde edilen model üzerine kaide plağı hazırlanır. Kaide plağının
üzerine de «mum duvar» mumdan hazırlanır. Bu sayede mum
duvar hastanın ağzına yerleştirilerek okluzal ilişki kaydedilir.
• Artikülatöre alınan mum duvar üzerine yapay dişler dizilerek

hasta ağzında prova edilir.
• Modelaj mumları parafin ve balmumu karışımından oluşur.



Dişhekimliğinde mumlar;
• İskelet protezlerin metal kısımları model üzerinde mumla

şekillendirilir. Bu amaca yönelik belli kalınlıkta mum plaklar
imal edilmiştir. Bu plakların kullanım esnasında kalınlığını
koruması önemlidir.
• İnley mumları kullanılan tekniğe göre 2’ye ayrılır;
-Tip I: Direkt Teknik için kullanılır
-Tip II: İndirekt Teknik için kullanılır.
• Bu 2 tip mum hiçbir zaman birbiri yerine kullanılmamalıdır.



Dişhekimliğinde mumlar;
• Sirkolant (Yapıştırıcı) Mum: Bu mumlar eritildiklerinde

yapışkanlık kazanırlar ve uygulandıkları yüzeye yapışırlar. Oda
sıcaklığında yapışkan değildirler ve kırılgandırlar. Yüksek ve
düşük reçine içerenleri vardır. Esas bileşen olarak rosin, sarı
balmumuna ilaveten renklendirici ve çam sakızı gibi doğal
reçineler mevcuttur.



Modelaj Mumlarında AranılanÖzellikler
• Mum maket yapılacak protezin boyutuna, şekline ve

konturuna tam olarak uymalıdır.
• Şekillendirildikten sonra mum makette hiçbir boyutsal değişim

olmamalıdır.
• Döküm için kalıba alındıktan sonra mum kaynatılarak veya

yakılarak artık bırakmadan ortamdan uzaklaşmalıdır.
• Mumun detay oluşturabilme kabiliyeti kullanım ısısındaki

akışkanlığa bağlıdır. Bu direkt teknikte ağız ısısına, indirekt
teknikte oda ısısının biraz üstündedir.
• Uyum ve boyutsal stabilite mumun soğuması esnasında oluşan

boyutsal değişmelere bağlıdır. Mum makette ısısal gerilimler
oluşursa distorsiyonlar meydana gelebilir.



Mumların Özellikleri
• Isısal Özellikler: Dişhekimliğinde kullanılan tüm mumlar

kristalin bir yapıya sahiptir ve belirgin bir erime noktaları
vardır. Yumuşama ısıları ağız ısısının biraz üzerinde olmalıdır.
Mumlar kötü bir ısı iletkeni olduklarından tüm mumun
yumuşaması için uzun süre beklenir.
• Şekillendirme tamamlandıktan sonra mumlar soğumaya

bırakılır. Bu dönemde genleşme katsayılarının yüksek
olmasından dolayı büyük oranda büzülme görülür.
• Homojen bir ısıtma için mum, alev üzerindeki sıcak hava içinde

tutulmalıdır; alev içinde ısıtılmamalıdır. Yüzeyin parlak bir
görüntü alması mumun çok ısınmış olduğunu gösterir ve mum
yüzeyinde erime başlar.



Mumların Özellikleri
• Mekanik Özellikler: Mumun şekillendirilebilmesini ve

stabilitesini etkileyen başlıca faktör akışkanlığıdır. İdeal olarak
mumların şekillendirilebilme ısılarında akışkan olması arzu
edilir. Ancak ağız veya oda ısısında akışkanlıklarının düşük ya
da hiç olmaması istenir.  Aksi taktirde mum maket kolayca
distorsiyona uğrar.



İYİ DERSLER…


