Першій нижній правий моляр

Початкова ситуація перед моделюванням жувальної поверхні.
Зовнішні контури зуба оформлені. При формуванні жувальної
поверхні слід мати на увазі, що зуб має 5 горбиків – 3 щічних
і 2 язичних.
Моделювання починається з мезіального щічного горба (1).
Основний валик утворює мезіальну щічну
верхівку горба. Він спускається до центральної
ямки під гострим кутом
у вигляді рівнобедреного трикутника. Гребінь
валика слід оформляти
дещо зігнутим.

Потім формується мезіальний щічний горб. Для цього спочатку моделюється дистальний щічний додатковий горбик (2).
Він починається близько до жувального краю і простягається
в напрямі до ямки, паралельно мезіальному горбу.
Моделюється мезіальноапроксимальний гребінь
(3).
Він починається на щічному кінці дистального
додаткового горбика (2)
і доходить до апроксимальної області, де подовжується язичком (5),
спрямованим до мезіальної ямки.

Далі відбувається моделювання основного валика (4) щічного мезіального горба.
Він утворює верхівку
горба і закінчується біля дистальної фісури.
Він дещо ширше, ніж
дистальний додатковий
горбик (2). Його ребро
дещо зміщене в мезіальний бік.

Моделювання завершується дистальним щічним горбом. Слід намітити апроксимальний
оклюзійний валик.
Останній разом з горбом утворює єдине ціле
(6).
Оклюзійний валик починається в дистальній
частині мезіального щічного горба і доходить
до апроксимальної області, де закінчується
язичком, спрямованим до дистальної ямки.

У вільному просторі моделюється язичок (7). Він опускається
до ямки.
Зображення повернене
на 180º. Щічна сторона
розташована тепер внизу.
Формується язична ділянка, спочатку з мезіальним язичним горбом,
який має основний валик (10), що утворює
верхівку горба.
При формуванні він
має бути похило повернутий до центральної
ямки. Його слід моделювати вузьким, але порівняно високим. Апроксимальна область завершується оклюзійним валиком (8), що починається
біля верхівки горба. Валик закінчується язичком (9) у напрямі
мезіальної ямки.

Моделюється додатковий горбик (11). Він має починатися біля мезіальної ямки і у вигляді еліпса спускатися до центральної ямки. Додатковий горбик проходить паралельно центральній фісурі.
Формуванням додаткового горбика (12) завершується моделювання
мезіального
щічного
горба. Він починається
біля крайового валика
горба і йде до центральної ямки. Тут зустрічаються обидва додаткові
горбики.

Дистальний щічний горб завершує моделювання. Основний
валик (13) утворює його верхівку. Він спрямований до центральної ямки, не доходячи до якої закінчується тупим кутом.
Наприкінці
моделюються два додаткові
горбики (14 і 15).
Спочатку наноситься
мезіальний додатковий
горбик (14). Він починається біля маленького крайового валика
(16), оформленого раніше. Він зігнутий і спрямований до центральної
ямки. Дистальний додатковий горбик (15) починається біля апроксимального оклюзійного валика (17) і спускається в напрямі
дистальної ямки. По всій своїй довжині він має рівномірну
ширину. Від центральної ямки він дещо перекриває основний
валик (13).

Так виглядає правильно оформлена жувальна поверхня зуба:

