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Anyag megnevezése, forgalmazó 
 

Kereskedelmi név: Gyöngyház 
Forgalmazó:  
HunNet Hungarian Networks Kft. 
Fegyvernek u.10. 
Budapest 
1116 
Telefon: 06/20 3668230 
Email: tajekoztatas@asztalos.hu 

 
 

A különféle tengeri puhatestőek, kagylók, csigák házait az ember már ısidık óta használja díszítıeszközként. A régészeti 
leletek tanúsága szerint az ısemberek kagylóhéjakkal és csigaházakkal díszítették fel használati tárgyaikat és eszközeiket. 
Keleten már az ókortól kezdve használnak gyöngyházat iparmővészeti tárgyak - elsısorban ékszerek és dísztárgyak - 
készítésére és díszítésére. A Japán Nara városában található Tódai-dzsi buddhista templom Sósóin kincsesházának 
kincsei közt több gondosan kidolgozott gyöngyázberakással díszített tárgy is fennmaradt. Sajnálatos módon a Sósóin 
győjteménye szinte az egyetlen hely, ahol ebbıl a korból származó gyöngyházberakásos tárgy épen fennmaradt. 
Európában a gyöngyház használata csak a XVI. századtól kezdve terjedt el, hála a bıvülı nemzetközi kereskedelemnek és 
gyarmatosításnak. Elıszeretettel alkalmazták különféle, leginkább húros és billentyős hangszerek díszítésére. Bútorokon 
való alkalmazásának európai fénykora a XVIII-XIX. század. 
 
A gyöngyház a puhatestőek közé tartozó kagylók és vízicsigák házának belsı rétege. Iparmővészeti felhasználásra 
alkalmas méretben csak a nagyobb mérető fajták házából nyerhetı ki. Leggyakoribb forrása az Indiai-óceánban és 
Csendes-óceánban honos óriás gyöngykagyló (Pinctada maxima) kagylóhéja. Ebbıl nyerik a kereskedelmi forgalomba 
kerülı fehér gyöngyház nagyobbik részét és az arany gyöngyházat is. 
 
A gyöngyház kinyerése viszonylag egyszerő, de meglehetısen munkaigényes feladat. A kagylóhéjak külsı rétegét addig 
csiszolják, míg el nem jutnak a belsı, tiszta gyöngyházig. Eztán a kagylóhéjat feldarabolják kisebb részekre, figyelve arra, 
hogy a lehetı legnagyobb mérető lemezeket adják ki. Az így nyert darabokat erre alkalmas főrészgépen vékony lemezekké 
szeletelik, majd azokat szükség esetén egyezı vastagságúra csiszolják. 
 
Anyagát és felépítését tekintve a gyöngyház igencsak különleges anyag. Fı alkotóeleme a kristályos kalcium-karbonát, az 
aragonit. Az aragonitlemezkékbıl képzıdı rendkívül vékony rétegeket a kagyló által termelt természetes, állati fehérje 
alapú polimer mátrix, mint rugalmas ragasztó tartja össze: a gyöngyház egyfajta természetes rétegragasztott kompozit 
anyag. Ennek a felépítésnek köszönhetıen a gyöngyház meglehetısen erıs és szívós, de ennek köszönheti különleges 
megjelenését is: a vékony, áttetszı rétegek különleges fénytörése eredményezi a gyöngyház mély, szivárványos 
csillogását. 
Feldolgozás: A gyöngyház feldolgozása egyszerő, különleges szerszámokat nem igényel. Jól főrészelhetı és reszelhetı a 
fémek és kızetek vágására szolgáló főrészekkel és reszelıkkel, jól csiszolható és fényesíthetı a legtöbb csiszolóanyaggal. 
Ragasztás: Berakások készítésénél a gyöngyház jól ragasztható bırenyvvel és polivinil-acetát ragasztókkal, kiválóan 
ragasztható ciánakrilát ragasztókkal és epoxi mőgyanta ragasztókkal. A ragasztási felületeknek tisztának és pormentesnek 
kell lennie. Ajánlott a ragasztási felület enyhe érdesítése (P150 szóratszám körüli csiszolópapírral). 
Felületkezelés, karbantartás: A gyöngyházzal díszített tárgyak felületkezelésénél, karbantartásánál és használatánál 
figyelemmel kell lenni néhány szabályra. Vegyi felépítésének köszönhetıen a gyöngyház érzékeny a savakra és lúgokra, 
ezért a felületkezeléshez lehetıség szerint vegyileg semleges anyagokat kell használni, a késıbbi tisztítás és ápolás során 
pedig kerülni kell az erıs tisztító- és fertıtlenítıszerek alkalmazását. Mivel a gyöngyház felépítésében fontos szerepet 



 

 

 

gyongyhaz_hasznalati   2 

játszanak az állati fehérjék, ezért fokozottan érzékeny az ibolyántúli sugárzásra és a kiszáradásra. Ezért a gyöngyházból 
készült és gyöngyházzal díszített tárgyakat nem szabad tartósan kitenni erıs ibolyántúli sugárzásnak (erıs közvetlen 
napfény, higanygızlámpák, fénycsövek fénye stb.), illetve rendkívül száraz környezetben vagy hıforrások, például 
főtıtestek közvetlen közelében tárolni. Szakszerőtlen tárolás hatására a gyöngyház rideggé és törékennyé válik, mivel a 
szerkezetét összetartó állati fehérje bomlásnak indul, elbomlik. 

 
Biztonság és munkavédelem: A gyöngyház megmunkálása során képzıdı főrészpor és csiszolatpor az egészségre káros 
és túlérzékenyítı hatású, ezért a porképzıdéssel járó mőveletek végzése során védıszemüveg és megfelelı védıálarc 
(FFP2, FFP3 vagy jobb) viselése elengedhetetlen. 
 


