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:مقدمة-1•
وإعادةنسخاولتسجيلالطبعموادتستخدم•

ثالمنسميهمطابقنموذجعلىالحصول )إنتاج
والنسجاالسنانمنمجموعةأوسن(قالبأو

بقةمسقوالبضمناملوادهذهحمليتمالفموية
 الصنع

 
تيكالبالسمناواملعدنمنتكون عموما

ضمنالخاصةالحاالتوفيTraysطوابعوتسمى
 مصنعةطوابع

 
ابعالطنسميهاللحالةخصيصا

Customاإلفرادي Tray.



الصفات الواجب توفرها في املادة الطابعة –2
Rrements :

الدقة في إنتاج معالم السطح املطبوع–1

ثبات األبعاد–2

الجريان األكبر ما يمكن بدرجة الحرارة الفموية قبل التصلب –3

الجريان االصغر ما يمكن بدرجة الحرارة العادية بعد التصلب –4

وقدرة تبليل مرتفعة للنسج الفموية أصغريةزاوية تماس –5

التشوه الدائم األصغر ما يمكن بعد إزالتها من الفم–6

مرونة مرتفعة لتسمح بإزالتها دون تشوه –7

 للعودة السريعة ألبعادها بعد نزعها من الفم –8
ً
ذاكرة املرونة األكثر ارتفاعا

اللون وامللمس والطعم والرائحة الجيدة –9

عدم تخريش النسج الفموية –10

قوام مناسب ألخذ الطبعة –11

سهولة االستعمال –12

الغلفنةإمكانية –13

التكلفة املنخفضة –14

القابلية للتطهير والتعقيم –15



:Classificationتصنيف املواد الطابعة –3
يمكن تصنيف املواد حسب عدد مرات استخدامها كما يمكن تصنيف املواد

:الطابعة حسب طريقة تصلبها في الفم كما يلي 

ذات تصلب كيميائي ذات تصلب فيزيائي ردودةمواد طابعة غير ردودةمواد طابعة 

:يمكن إعادة استخدامها 

مركب الطبع

الشمع

األغار أغار 

:تستخدم لمرة واحدة 

األلجينات

الجبس

واألوجينولأكسيد الزنك 

المواد المطاطية 

تتصلب بتغيير درجة 

:الحرارة 

مركب الطبع 

الشمع

األغار أغار

:ائي تتصلب بتفاعل كيمي

الجبس 

واألوجينولأكسيد الزنك 

المواد المطاطية 



:يمكن تصنيف املواد الطابعة حسب خاصية املرونة 

المواد الطابعة المرنة المواد الطابعة غير المرنة 

الجبس السني 

مركب الطبع

أكسيد الزنك واألوجينول 

الشمع 

األلجينات

Agarأغار األغار

التيوكاوتشوك

البولي ابتر

السيليكونات

 يمكن تصنيف املواد الطابعة حسب درجة لزوجتها أثناء أخذ ا
 
) لطبعة أخيرا

( :بعد املزج 
مرتفعة اللزوجة متوسطة اللزوجة ة المواد الطابعة منخفضة اللزوج

Light Bodyالسيلكون الطري 

واألغاراأللجينات

واألوجينولأكسيد الزنك 

الجبس

المواد المطاطية العادية 

Regular Elastomers

مركب الطبع

 Puttyالسليكون القاسي 

Elastomers



Usage Considerations العمليةاالعتبارات
والطوابع Stock Traysحيث لدينا الطوابع العادية Trayاختيار الطابع الحامل •

من ناحية أخرى لدينا الطوابع املثقبة والطوابع غيرCustom Trayاإلفرادية 
إفرادي املثقبة عندما يحتاج إلى طبعة دقيقة ذات حواف واضحة نحتاج إلى طابع

قياسية مصنع على املثال األولي أما عند أخذ الطبعة العادية نلجأ إلى الطوابع ال
.البالستيكية أو املعدنية 

.يمكن تعديل الطابع القياس ي البالستيكي بشمع الصف •

تجه سي( رفيعة )جذري وتد أو (رقيقة)عندما نحتاج لطبعة بحواف تحت لثوية •
في تانة الجيدة خيارنا إلى املادة الطابعة غير الكارهة للماء وذات التبليل املرتفع وامل

.هذه الحالة يقع خيارنا على املواد املطاطية 



النقاطاالعتباربعيننأخذأنعلينافيجباملطبقةالتقنيةكانتمهما
:التالية

األسنانوتجفيفتنظيف–1

الفمويةالحفرةمنوتجفيفهاللعابإزالة–2

الفكلقياسالطابعقياسمالءمة–3

الطابعحوافتعديل-4

األدواتنظافة–5



أنمكنفيالطابعةاملادةنوعيةكانتمهماالطبعةأخذفياملتبقيةاملراحل
:يليكمانوردها

الجيدواملزجاملعايرة–1

الدفعاتنبيالهواءحصرلتجنبواحدةدفعةعلىيكون ماودائماالطابعإلىالطابعةاملادةتقل–2
الطابعضمناملادةمناملتتالية

طبعةوفياملريضوخلفجانبإلىالطبيبيقفالعلوي للفكطبعةأخذعندالطبيبوضعية–3
املريضوجانبأمامالسفليالفك

اآلخرلصواراوتبعيداليدبإصبعالصواربتبعيددورانيةبحركةيكون الفمإلىالطابعإدخال–4
األخرى باليداملحمول بالطابع



 السنيةللقوساإلطباقيالسطحالطابعةاملادةتالمسانيجبالطبعةتطبيق–5•
 
نراعيوأنأوال

:التاليةالنواحي

واليساراليمينبينالطابعتناظر•

 الطابعانحرافعدم•
 
األوسطالخطعندورانيا

واأليسراأليمنالجانبينمناملتساوي الضغط•

واللسانوالخدودالشفاهتحرير•

الطابعةاملادةتصلبحتىاملستمرالضغطتطبيق•

نزعهاثمةالرخو والنسجالطابعةاملادةبينبالدخول للهواءالسماحبمحاولةيكون الطبعةإخراج–6•
متناوبةضغطبحركاتتشويههاواحدةبحركة

وتجفيفهاغسلهاثمالطبعةفحص–7•

الطبعةوتطهيرتعقيم–8•

 ويعتبردقائقعشرملدة%1بتركيزالكلوراكساستخداميمكن•
 
يمالجراثكافةعلىللقضاءكافيا

حالةفيأما(HIV)املكتسبةاملناعةنقصوفيروس(HBV)الكبدالتهابفيروساتفيهابمااملعروفة
شوهيتالألنه)السيلكون منطابعةمادةاستخدامفيجبالفيروساتلهذهالحامليناملرض ى

فيساعات7ملدةأوساعات10ملدةالغلوتارمن%2بمحلول الطبعةتغمروأن(املاءبامتصاص
.الفيروسعلىالقضاءمنللتأكدفينوليمحلول 



املرنةغيرالطابعةاملواد

:مقدمة –1•

:املواد الطابعة التالية , تشمل هذه العائلة من املواد •

Impression Plasterجبس الطبعات •

Impression Compoundمركب الطبع •

Impression Waxesشمع الطبعات •

Impression Pasteواألوجينول أكسيد الزنك •

Impression Plasterجبس الطبعات –2•

بريتات أو جبس باريس األبيض وتركيبه الكيميائي هو كBوهو الجبس من النوع •
.املميهةالكالسيوم نصف 



:الكيميائيالتركيب-1–2

:التاليةبالنقاطالعادياألبيضالجبسعنالطبعاتجبسمسحوق يختلف

التفاصيلنسخفيأكبردقةإلىللوصول أدقالحبيباتحجم–1

التصلبيالتمددمضاداتإضافةطريقعنالدنياحدودهفيالتصلبيالتمدد–2

(البوتاسيومكبريتات)املسرعاتإضافةطريقعنالتصلبسرعة–3

سيولةأكثراملزيجلجعل%60تقاربP/Wمرتفعةاملزجنسبة–4

:االستعمالطريقة-2-2

بينملم/15-1/سماكةنتركبحيثاالكريلياإلفراديبالطابعالكاملالدردطبعة:األولىالحالة
.للجبسكافيةسماكةلتأمين(صادمات)والنسجاألكريل

هذهعلىبالضغطستقومطابعةمادةأيفإنالرخوةالنسيجيةالطبعاتحالة:الثانيةالحالة
ضاغطةيرغطابعةمادةمنهيجعلاملزجبعدالسيالقوامهفإنالجبسفيأماشكلهاوتغيرالنسج

(Mucostatic)املضاعفةالطبعةطريقةإلىأوالحالةهذهفيللجبساللجوءيتم.

 لطبعامركبيصبحبحيثالجبسمادةوفوقهطبعمركباستخداميتمحيث:الثالثةالحالة
 
حامال

.املضاعفةالطبعةطبقةفيكماالطابعةالجبسيةللمادة



الوجهيةالطبعاتفيالطبعاتجبسيستخدم:الرابعةالحالة

حاالتفيياللقماملمرلراسمالوجهيالقوستثبيتفيالطبعاتجبسيستخدم:الخامسةالحالة
.الصدغيالفكياملفصلإصاباتتشخيص

:الطبعةصب–3–2

يمكناملثالعلىوالحصول الجبسعنالجبسبفصلللسماحالطبعةعزل يتمبالجبسالصبقبل
الجبسبينعازلةمادةاياوالزيتأوالفازليناستعمال

Impressionالطبعاتشمع–3 Waxes:

 
 
 وخصالطبعاتترميمفييستخدمولكنهكاملةطبعةإلنتاجالشمعيستخدممانادرا

 
طبعاتوصا

واألوجينول الزنكأكسيد

 ويكون الفمبحرارةويسيلشمعيمركب
 
.العاديةالحرارةدرجةفيلينا

 يكون التركيب
 
.االنصهارمنخفضالبارافينمنأجزاءثالثةمقابلالنحلشمعمنجزءا

دردلديناون يكحيثالجزئيةالتعويضاتمجالفيالوظيفيةالطبعةتقنياتفياستخدامهيمكن
.الجانبثنائيحرخلفيجزئي



Impressionالطبعمركب–4 Compound:

 وتسلكالحرارةدرجةبتغيرصفاتهاتتغبرلدنةمادةعنعبارةهو
 
 سلوكا

 
.الشمعلوكبسشبيها



:Compositionالتركيب الكيميائي –4-1

شمع النحل

الدامارراتنج

الكوتابيركا

ب من التركيب املسؤول عن التلين والتصل% 47تؤلف املواد السابقة القالب الحامل 
مسحوق )التالكمن التركيب والتي تكون من % 50والذي يحوي ضمنه املادة الثالثة 

 
 
التقلص الذي يعطي املادة قوامها ويخفف من سيالنها ويقلل من( الطباشير أحيانا

من التركيب إلى مادة مزلقة من أحد األحماض % 3الحراري للمادة بينما يذهب 
.العضوية الذي يساعد في زيادة جريان املركب 

عة ملركب الطبع صنفان األول يدعى مركب الطبع الطابع ذو درجة سيالن مرتف
الطبعة ذو ويستخدم في تصنيع الطوابع اإلفرادية والصنف الثاني هو مركب الطبع

.درجة سيالن مناسبة للحفرة الفموية ويستخدم في أخذ الطبعات 



:الفيزيائيةالخصائص–4-2

:Flowالطبعمركبجريان

العاديةةالحرار درجاتفيجرياننسبةمنتعانيحيثالسنيةالشموعبسلوكهااملادةهذهتشبه
.الحرارةدرجةبزيادةالنسبةهذهوترتفع

:يليكمااستخدامهيتمالطبعمركبلقوامالحراري السلوكهذاعلىبناء  

مئويةدرجة55التليندرجة

مئويةدرجة45الطبعةوأخذالفمإلىاإلدخالحرارةدرجة

.مئويةدرجة39الفممناإلخراجحرارةدرجة

:الطبعملركبالحراريةالخصائص

الحرارةجةدر ارتفاعلوصول طويللوقتتحتاجفهيلهذاللحرارةالنقلرديئةمادةهوالطبعمركب
حتىسميكةغيرقرقائشكلعلىوهيبتليينهانقومأنيجبالسببولنفسمنهاالعميقةالطبقاتإلى

.الطويلاالنتظارنتجنب

.مرتفعخطيحراري تمددمعاملمنيعانيالطبعمركبإن

تبرتعالسببلهذااأللجيناتلزوجةمرةثمانينبحدودمئويةدرجة23حرارةفيلزوجتهدرجةتبلغإذ
.الضاغطةالطبعاتمنالطبعمركبطبعة



:الطبعمركبأنواع-4-3•

الثانيللصنفبالنسبةالطبعةيدعىوالثانيالطابعيدعىاألول صنفانالطبعملركب•
:التاليةهيأنواععدةله

الطبعاتألخذأقراصشكلعلىاللون البنيالطبعمركب•

 وكاناللون األبيضالطبعمركب•
 
التقويميةللطبعاتمخصصا

.الحوافلطبعةوتستخدمKerrأقالمتدعىأقالمشكلعلىاألخضرالطبعمركب•
:الطبعمركباستعمال-4-4•

سوى الطبعمركباستعماالتمناالستخدامفييتبق  لم•

النحاس يبالطوق الجزئيةالطبعاتأخذاألوليةالطبعاتأخذ•

.الكاملةالتويضاتفيالحوافطبعاتألخذKerrأقالم•





:العمليةاملراحل

الطابعفييطبقثممئويةدرجة65–55حرارةبدرجةمائيحمامفيتليينه–1

 السطحيةالطبعةتلهيبيتم–2
 
دقةورفعالسطحنعومةلزيادةوذلكملاعةتصبححتىسريعا

.الطبعة

الفمفيإدخالهقبلاملائيالحمامإلىيعاد–3

واللسانيةوالشفويةالخديةالحوافوتحرر وثابتمستمرضغطيطبق–4

دقيقة2بعدالطبعةإخراجيتم–5

بالجبسصلبهاثمالطبعةفحص–6

اإلنتاننقلعدمبسببوذلكردودألنهاستخدامهانخفض–7

الكاملةالتعويضاتفيالحوافلطبعةكيرشمعيستخدم–8





:Impression:أوجينول –الزنكأكسيد–5

 الطابعةاملادةهذهتملك
 
 تفاعال

 
(األوجينول )لالقرنفزيتبينالتفاعلمبدأعلىيقومتصلبيا

الرابطةطريقنعاألوجينول منبجزئينترتبطزنكذرةكلالزنكأوجينوالتليتشكلالزنكوأكسيد
.الخالبية

:الكيميائيالتركيب-5-1

CatalystمسرعوالثانيBaseأساسيدعىاألول معجونينشكلعلى

:ويحوي األول املعجون 

التصلبفيالفعالةاملادةالزنكأكسيد

امللطفر دو وتلعبالزنكأكسيدمعمعجون لتشكيلخاملةمعدنيةزيوتأوالخروعأوالزيتون زيت
الرخوةللنسج

(قليلةبكميات)كمسرعالزنكخالت

:الثانياملعجون 

التصلبفيالفعالةاملادةاألوجينول 

مالئةكمادةبديلمسحوق أوالتالكالكاؤلين



:الفيزيائيةالخصائص-5-2•

التفاصيلإنتاجدقة•

وقصفةمرنةغيرلدنةمادة•

ساعات6خاللجيداألبعادثبات•

املزجعندتنخفضمرتفعةلزوجة•

:االستعماالت–5-3•

طابعريقطعناملتحركةالكاملةالتعويضاتفيالنهائيةالطبعاتأخذفياملادةهذهتستخدم•
علىملم1صادماتسماكةتركمعKerrالطبعبمركبعليهالحوافطبعةثمأكريليإفرادي
.واألوجينول الزنكأكسيدلطبعةكمكاناالقل



المواد الطابعة المرنة
Elastic Impression Material

  Hydro Colloidsالمائيةالغروانيات

:مقدمة-1

انيةاملواد .أخرى مادةفيمنحلةملادةمعلقاتعبارةهيcolloidsالغرو

انياملحلول يكون عندما انياتتدعىاملاءضمنالغرو .املائيةالغرو

انيةاملادةلزوجةدرجةترتبط .ى أخر ناحيةمنللمادةالعضويةالسالسلوبطول ناحيةمناملاءضمناملادةبتركيز الغرو

انيات ينيكاأللجحمضيسمىسالسلشكلعلىيوجدالبنيةسكري عضوي حمضإلىيعوداألسنانطبفياملستخدمةالغرو

:التاليةهيعديدةبمراحليمر صناعيمخططوفقالسمراءالبحريةالطحالبمناأللجينيكحمضيستخلص





ثمعدنيمبحمضالفعالةاملادةربطبعدهاقلوي وسطفيالسحقثمحامض يوسطفيوالنقعالغسيل-•
.حقوالسالتجفيفثمالصوديومأوالبوتاسيوممنقلوي بأساسالتعديلوبعدهاوالعصرالغسيل

:ذلكعنبسيطةفكرةيليوفيماالصناعاتمنكثيرفيتستخدمAgarاألغاروتدعىاملستخلصةاملادة•

.الحليبومشتقاتالغذائيةالصناعات-•

.املعجناتلصناعةواملضافةاملحسنةاملوادصناعة-•

.بالجيليوالخضارواألسماككاللحومالغذائيةاملنتجاتصناعةفي-•

.يةالتجميلاألقنعة-املياهمعالجة-النسجصناعةفيللصباغاتمثبت:العموميةالصناعاتفي-•



Agar:الردودةالغروانيات-2
.%15حواليبتركيزاملاءضمنومعلقالهيدروكسيلبزمراملرتبطاأللجنيكحمضأشكالأحدهو

درجةخفضوعند،Solحاللةليدعىاملركبلزوجةوتنخفضدرفالسفانروابطتتفككالحرارةدرجةرفععند
جعلتاألغارمادةبهاتتمتعالتيالخاصيةهذه،Gelهالمةوتدعىوتترابطالسالسلوتنتظمالروابطهذهتعودالحرارة

.ردودةطابعةمادةمنها

منأعلىSolحاللةإلىالتحول حرارةدرجةأنوهياملادةلهذههامةميزةعلىاملادةبهذهالطبعةأخذطريقةتعتمد
أخفضالتهلمدرجةبينما°م45منأكبرحرارةبدرجةيتمحاللةإلىاملادةتحول أنحيثGelهالمةإلىالتحول درجة
عدبقوامهاعلىتحافظالفمضمنمتصلبةهالمةعلىبالحصول يسمحالذيهوالحراري الفارق هذا°م37من

.°م45منأعلىحرارةلدرجاتإخراجها



Composition:الكيميائيالتركيب-2-1

بنسبةاألغارمادةمنمعلقعلىتحتوي SyringeمحاقنأوTubesأنابيبضمنهالمةشكلعلىاملادةتأتي
.املاءفي15%

وذو)(3-9كلالش)فيكماالحرةالهيدروكسيليةالروابطمنكبيربتركيزمرتبطسكاكرمتعددهياألغارمادة
:قواماتثالثذات(املادةمنيجعلمتفاوتجزيئيوزن

*Type1ضمنمرتفعةلزوجةTube.

*Type2ضمنمتوسطةلزوجةTubeمحقنةأو.

*Type3محتقنضمنمنخفضةلزوجة 
 
.حصرا





العزوفإلىدعتاإلنتانعلىالسيطرة:مالحظة
الناحيةعلىالحالياستخدامهاواقتصرعنها

ةاألمثللنسختستخدمحيثفقطاملخبرية
 الجبسية

 
تطلبتالتيالحاالتبعضفيمخبريا

.ةواحدطبعةمنجبسيينمثالينعلىالحصول 



Alginates(: األلجينات)الردودةغير الغروانيات•

 Composition: التركيب الكيميائي•

الوظيفةالنسبة المئويةالمادة

ألجينات الصوديوم أو ألجينات 

البوتاسيوم

حاللة العنصر الفعال األساسي الذي يشكل ال11-16

ابط على مع الماء أوالً ثم يتوزع وينتشر ويتر

.شكل هالمة

أو الجبس CaSo4كبريتات الكالسيوم 

CaSo4.2H2O

ادل مصدر لشوارد الكالسيوم الذي يؤمن التب11-17

مضاعفة لتترابط الشبكة عن طريق وظيفته ال

وتتول الهالمة إلى متصلب من ألجينات 

.الكالسيوم

تزيد من زمن الهالمة حيث تمنع تبادل NaPO41-3فوسفات الصوديوم الثالثية

.جالشوارد في البداية حتى نفاذها من المزي

 Diato Maceousالمادة المالئة من 

Earth وهو مسحوق لألصداف

.البحرية

تعمل على زيادة الحجم وإعطاء القوام العام65-75

.للمزيج وزيادة التجانس والمقاومة

.يمنع التصاق الجبس بمادة األلجينات3كلوريد الصوديوم

.يعطي إمكانية تغير اللون بعد المزجفي بعض المنتجاتمشعر لوني



:األلجيناتتصلبعلىاملؤثرةالعوامل-3-3

:الحرارةدرجة-1

.جاملز ماءحرارةدرجةبخفضالتفاعلتبطيءويمكنالحرارةدرجةبارتفاعالتصلبالتفاعليتسرع

:املاءنسبة-2

صلبتأخيرإلىتؤدياملاءنسبةزيادة .الت 

:األلجيناتخصائص-3-4

.املنتجحسبدقيقة3-1بين:التصلبزمن-1

0.78إلىوتصلالتصلببدايةفيMpaباسكالميغا0.34مرتبةمنمنخفضةالضغطعلىاأللجيناتمقاومة-2
.التامالتصلببعدباسكالميغا

.بالجفافاملاءتخسروقداملاءتمتصللماءمحبةمادة-3

.ميكرون20دقةإلىتصلوالتفاصيلاملعالمإنتاجفيدقيقةمادة:التفاصيلإنتاجفيالدقة-4

%95عنيزيدماإلىاملرن ارتدادهايصلحيثمرنةمادة:املرونة-5





:األلجيناتمحاسن
الرطبةاألواسطفيالتبليلعلىجيدةقدرةذاتللماءشرهة-1

.ضاغطةغيرطبعةأنهاأيمنخفضةمقاومتها-2

.دقائق5خاللاألصليشكلهاإلىعودتهاوتتمتشوهدون التثبيتمناطقمنإخراجهايسهلمرنة-3

.التفاصيلنسخفيمرتفعةدقة-4

.االستعمالسهلة-5

.منخفضتصلبوزمناملريضقبلمنممتازتقبل-6

.واحدةملرةاستعمالذاتصحية-7

:األلجيناتمساوئ 
.دقيقة15-5خاللتجفاملاء،فقدبسببالحجموتقلصجفافهاإمكانية-1

منخفضةمقاومة-2

.للطبعةحجميتغيرأواملعالمدقةعدمإلىيؤديمماالتصلبوبعداملزجبعداملاءتمتصأنيمكنللماءمحبة-3

 الفممنخروجهامندقائق5بعداأللجيناتصبمنالبدذلكعلىبناء  
 
.وفورا



:العملوطريقةاأللجيناتاستعماالت
.التقويمطبعات-1
.الفكيةالناحيةعلىالجراحيالعملأثناءالطبعات-2
.والكاملةالجزئيةالوجهيةالطبعات-3
Washing-UPبطريقةالتعويضاتطبعات-4

:األلجيناتاستعمالطريقة
.وتجريبهاملناسبالطابعاختيار-1
.الصفبشمعالطابعحوافتعديل-2
.وتجفيفهالفمتنظيف-3
.الجيدةاملعايرة-4
.للمسحوق املاءإضافة-5
.الجيداملزج-6
.واحدةدفعةعلىاملزيجنقل-7
.الطابعضمناملزيجفرش-8
.الكاملالتصلبحتىاملستمراملتوازن والضغطالتطبيقثماإلدخال-9

أوالصوديومهيبوكلوريتمحلول فيدقائق10ملدةبغمرهاالتطهيرثموالفحصالغسيل-10
.ألدهيدالكوتارأوألدهيدالفورمامحلول 



:األلجيناتطبعةوضوحعدمأو فشلأسباب

:ومنهاالطبعةإعادةالفشلأسبابتوجب

.الطابععنالطابعةاملادةانفصال-1

.الطبعةضمنكبيرةمساحةعلىالطابعظهور -2

.الطبعةنقصان-3

.انتباجهاأوالطبعةجفاف-4

:الطبعةوضوحعدمأسباب
.التصلبقبلاللعابأوللماءاملبكروتعرضهاللماءالشديدةشراهتها-1

.للطابعاملستقرغيرأوالكافيغيرالضغط-2

.املزيجتجانسعدم-3

الفقاعات-4

.موزعةصغيرةفقاعاتوتعطيالخلطأواملزجسوء*

.عميقةكبيرةهوائيةفقاعاتوبالتاليالطابعإلىدفعاتعلىالخاطئالنقل*

.الحنكقبةأووالشفاهالخدودمنالهواءتحريرعدم*





المواد الطابعة المرنة
المطاطيات الصنعية

Elastic Impression Materials
Synthetic Elastic Elastomers

:املقدمة-1

علىتغلبتاألنهكبيرةبسرعةاألسنانطبمجاالتفيالطبعةأخذفيأهميتهااملرنةالطابعةاملواداكتسبت
:سبقفيماالطابعةاملوادمنهماتعانيكانتأساسيتينمشكلتين

.املنخفضةاملقاومة-1

.الرديءاألبعادثبات-2

.ثبيتالتمناطقمنواحدةقطعةتخرجحيثعاليةبمرونةوتتمتعدقيقةطبعةاملرةالطابعةاملوادتعطي



:  تصنف هذه المواد إلى أربعة أصناف•

(ملم)قطر الدائرة . قوام المادة الطابعةالصنف

0Putty Like35قاسيmax

1Heavy Bodied

مرتفع اللزوجة

35max

2Medium 

Bodied متوسط

.اللزوجة

31-41

3Light Bodied

منخفضة اللزوجة

36min



(Mercaptan)الكبريتمتعدد)سولفيدالبوليمطاط-2 polysulfide Rubber:مطاطPolysulfide
.املنخفضةهوكلفتالعاليةلدقتهوذلكالثابتةالجزئيةالتعويضاتعملفيواسعبشكليستخدم

.مرتفعوقواممتوسطوقواممنخفضبقوامسولفيدالبولييتوفر

composition:الكيميائيالتركيب2-1

Baseاألساساملعجون  paste ملدنةوموادمالئةوموادسولفيدالبوليبومليراتيحوي.

,dioxide)مثلاملدعمةاملالئةاملوادمناملحتوى  Zinc Dioxide Silica, zinc, Sulfide, titanium)
(مرتفعHeavyمتوسط،regularمنخفض،light)القوامعلىيعتمدوهذا%50إلى12منيختلف

.Stiffnessاملعجون بمتانةتتحكمامللدنةواملواداملالئةاملواد

Leadيحتوي املسرعاملعجون  dioxide (30%), hydrated copper oxide

.للتفاعلبادئةكمادة%4(وكبريت(catalyst)مسرعةكموادعضوي بيروكسيدأو

(promoter, dibutyl phthalate)إلىإضافةالعجينيالقواملتشكل(%17)متفاعلةغيرأخرى زيوتأو
.والتفاعلالقواملتعديلاملستخدمةالالعضويةاملالئةاملواد



%.  3ي مما يؤدي إلى تقلص تصلبي حوال. تفاعل كوثرة بالتكثيفللتيوكاتشوكيعد التفاعل التصلبي 

:  الخواص امليكانيكية
%.  96قيم قريبة من سولفيدباالرتداد املرن يمتلك البولي 

. وهي تشير إلى ميل هذه املادة للتشوه لدى تخزينها% 0.9-0.4الزحف أو االنساب تراوح من 

وهذه ميزة للبولي % 10وللقوام املرتفع حوالي % 14وللقوام املتوسط حوالي % 16القوام املنخفض حوالي : قيم املرونة
واد املطاطية قوة تمزق أعلى من املسولفييكون أسهل للبولي الغؤورمن مناطق سولفيدألن إزالة البولي سولفيد

األخرى وهذا ما يسمح باستخدامه في املناطق تحت اللثوية العميقة 



:العملطريقة
يكون دقة،مستصلبةملوقةبواسطةبعضهامعالعناصرتمزجواملسرعاألساسمنمتساويينطوليننضع

فيللونيناآثاربتناقصاملزجاكتمالمالحظةيمكنأبيضلون ذااألساسيكون حينفيغامقلون ذااملسرع
.املزيج

.دقائق7إلى5منحواليالعملزمنثانية،60إلى45املناسباملزجزمن





املساوئ 
.إفراديطابعالستخدامالحاجة-1

.الكريهةوالرائحةالس يءالطعم-2

.إزالتهايمكنوالالثيابتصبغالتيالرصاصأكسيدثاني-3

.صبهيعادأنيمكنوالواحدةساعةخالليصبأنيجب-4

.التصلبيالتقلص-5

:املحاسن
.العملزمنطول -1

.الجيدةالتمزق قوة-2

الجيدةاالنسيابية-3

الجيدالنسخ-4

.العاليةاملرونة-5

.املنخفضةالكلفة-6

:التعقيم
sodiumفيبغمرهاسولفيدالبوليطبعاتتعقيميمكن hypochloriteأوphenolic glutaraldehydes،



polytherإيترالبوليمطاط•

غؤورمناطقترافقهاالوالتياملحضرةاألسنانمنقليللعدددقيقةطبعاتألخذإيترالبوليمطاطيستخدم•
.شديدة

(كثيف)مرتفعوقوامRegular(Medium)متوسطوقوامlowمنخفض(لزوجة)قوامبشكلإيترالبولييتوفر•
high.

ذاتإيتروليبجزيئاتعلىاألساساملعجون يحتوي معجونين،منمؤلفةمجموعاتشكلعلىإيترالبولييتوفر•
.منخفضجزيئيوزن

:الكيميائيالتركيب•

 املكوثرإيترالبوليهواألساس ياملركب•
 
Aromatic)زمرةمناملسرع.إنتهائيةزمرعلىالحاوي جزئيا Sulfonic Acid

Ester)امليتيلسيلفوناتتولئيدينباراهو.

aromaticيحوي catalystاملسرعاملعجون • sulfonic acide ester 
 
thickeningإليهمضافا agentمعجون لتشكيل

.fillersاملالئةاملوادمعوذلك



:امليكانيكيةالخواص•
.األولىساعةوالعشريناألربعخالل(%0.3)التقلصقيمة.دقيقة4.5قدرهتصلبوزمندقيق2.5قدرهعملزمن•

(%98.5)رن املاالرتدادقيمباملاء،(حفظه)بتخزينهيوص ىاللذاأبعادهوتتغيراملاءيمتصاملطاطهذاوألن•

 منخفضايترالبوليانسياب-•
 
 املرونةجدا

 
قيم.الفممنبعةالطإزالةلدىاملشاكلبعضتسببمنخفضة،أيضا

tearالتمزق قوة strengthمنخفضة.

:اليدوي التعامل•
العملزمنألن،(ثانية45إلى30)وبسرعةبعنفاملسرعواملعجون األساساملعجون منمتساويةأطوالتمزج•

.قصير

بالفضةالطبعاتترسيبيمكن•



:املحاسن
معهالتعاملسهولة-1

املزجسهولة-2

.بالتكاثفاملتكوثرةوالسليكوناتسولفيدالبوليمندقةأكثراملوادهذه-3

.بسهولةبالجبسويصبالسطحوتفاصيلملعالمنسخهبجودةيتمتع-4

 حفظإذا-5
 
.أسبوعمنألكثراألبعادثابتسيبقىفإنهجافا

:املساوئ 
.والتصلبالعملزمنقصر-1

فممنالطبقةإزالةفيصعوبةوتسببالتصلببعداملرتفعةالصالبة-2

املرطعمه-3

األهميةبالغأمرفظهح.طويلةلفتراتالتعقيممحاليلفيتتركأنيمكنوالاملرتفعة،الرطوبةأواملاءفيتتشوه-4
.املاءأوالرطوبةفيحفظهيمكنالأيومعقد

.ثمنهغالء-5



:التعقيم•

الصوديومهيبوكلوريت•

condensationبالتكاثفاملتكوثرةالسيلكوناتمطاط• Silicones Rubber

القصديرأوكتاتهواملسرع•

مثاليةتعتبراملوادذههأنمعالجزئيةاألجهزةلطبعاترئيس يبشكلبالتكاثفاملتكوثرالسيلكون طبعموادتستخدم•
معجون شكلعلىأومعجونينبشكلإماكمجموعاتاملوادهذهاملفردة،Inlayلحشواتبالنسبةالطبعةألخذ

.مسرعوسائل

وعاليHighومرتفعMediumومتوسطLowمنخفض:التاليةبالقواماتمتوفربالتكاثفاملتكوثرالسليكون •
very)الكثافة high)

:الكيميائيالتركيب•
:علىاألساساملعجون يحتوي •

poly)سيلوكسانميثيلدايعديد• dimethylsiloxam)مرتفعجزيئيوزنذو 
 
املعجون عضويةالمالئةوموادقليال

علىسيحتوي pyttyالـالكثافةمرتفعاملعجون أنحينفيFillerمالئةمواد(%40-%30)سيحوي الكثافةمنخفض
:علىعادةيحوي املسرعاملعجون أوالسائل،(75%)

Metalمعدنيعضوي أستر• Organic esterمثلTin octoatأوdilaurate dibutyl tinلهذاحاملةمذيبةومادة
diluentالكيميائيالوسيط

 فيعتبرالسيليكونياملركببينماالتفاعليسرعاملعدنيالعضوي األستر•
 
.التصلبيلالتفاعويدخلحامال



:امليكانيكيةالخواص•

(%99)املرن االرتدادقيمةمتوسط*•

منخفضالسليكونات(جريان)انسياب*•

التقلصومعظم،(%-1-%0.2)منيتراوحساعة24خاللالتقلصسولفيدالبوليمنأصلبالسليكونات*•
.إيترالبوليأوسولفيدالبوليفيهومماأكبروهواألولىالساعةفييحدث

.املرتفعالتقلصعناملسؤولهوالتفاعلفياملتشكلالكحول (انطالق)وتطايرالتماثر*•

مسرعوسائلأساسمعجون شكلعلىتكون قدالسليكونيةاملادة-•

من(3سم2.5)بوصة1كلمقابلالسائلمنقطرةبوضععادةيوص ىالشكلبهذااملجموعةتكون عندما-•
.املعجون 

دقائق(8إلى6)التصلبزمن-•

سرعةأقص ىبالقالبأواملثاليصبأنيجبالتصلبيالتقلصارتفاعوبسببممكنالكهربائيالترسيب-•
.التصلبزمنقصروالرطوبةالحرارةدرجةارتفعتكلماممكنة،



:املحاسن
.للمريضمحببة-1

.عاليةمرونة-2

.املسرعكميةبواسطةالتصلبزمنعلىالسيطرةيمكن-3

-putty)نظاماستخدام-4 wash)إفراديلطابعالحاجةويلغيالدقةيحسن.

:املساوئ 
.التصلبعندالتقلصبسببدقيقةغيرتكون ألنتميلاملوادهذه-1

.ساعةخاللتصبأنيجب-2

 كارهةاملوادهذه-3
 
.للماءجدا

.الحجري بالجبسصبهاعندملحوظةصعوبةهناك-4

:التعقيم

hypochloriteفيبغمرهابالتكاثفاملتكوثرالسليكون طبعاتتعقيميمكن SodiumأوIodophoss،Complex
phenolic،phenolic glutaraldehydes glutaraldehydes.



Additionباإلضافةاملتكوثرةالسليكونات Silicones

وكثيفMediumومتوسطlowمنخفض:(لزوجات)قواماتوبأربعةمعجونيينتحوي مجموعاتبشكلمتوفرةاملوادهذه
heavyالكثافةوعاليputty

:الكيميائيالتركيب

:ممزوجينمكوثرين:األساسيةاملادة
vinyloply)السيلوكسانميتيلثنائيمتعددفينيل-1 Dimethylsiloxane)

.السيالنمتعددعلىالحاوي السيلوكسانميتيلثنائيمتعدد-2

(chlorplatincacid)البالتينأمالحأحد:املصلب

.فبالتكاثاملتكوثرةالسليكوناتعناليدوي للتعاملبالنسبةمحببةباإلضافةاملتكوثرةالسليكونات-

القالبسطوحعلىالفقاعاتتشكلومنعالبالديوميضافلهذاالتصلب،عندالهيدروجينالنطالقاحتماالتوجودوبسبب-
stoneالحجري  die

 يحوي املنتجيكنلمإذا-
 
 عنصرا

 
الطبعةتتركأنويجبDieالقوالبتصبأنقبلساعةتمرأنفيجبللهيدروجينماصا

.اإليبوكس يقالبيصبأنقبلليلةمنأكثر

.والنحاسبالفضةباإلضافةاملتكوثرةالسليكوناتعلىالكهربائيالترسيبيتمأنيمكن-



:املحاسن
الدقةعالية-1

.ممتازأبعاداستقرار -2

املرن االرتداد-3

الثيابتصبغ-4

محببةوطعومألوانلها-5

إفراديطابعأو عاديطابعمعتستخدم-6

.النحاسأو بالفضةترسب-7

.الطبعةأخذمناسبوعبعدتصبأنيمكن-8

.مرةمنأكثر تصبأنيمكن-9

:املساوئ 
الثمنغالية-1

.الغؤورمناطقحول منإزالتهاالصعبومنبالتكاثفاملتكوثرةالسليكوناتمنمتانةأكثر -2

.متوسطةتمزق قوةذات-3

.التصلبعندالهيدروجينغاز تحرر أنيمكن-4

.للماءكارهة-5

.التماثريعيقأنيمكناملطاطيوالحاجز املطاطيةالقفازاتفياملوجودالكبريت-6



االستخدامات

:  التعويضات املتحركة-1

 putty-Washبتقنية الـ : الكاملة* 

.  الجزئية* 

التيجان والجسور -2

 . طبعات الغرسات السنية-3
 
.  ألنه يعطي دقة تفاصيل وتقلص تصلبي منخفض جدا

عند استخدام وصالت اإلحكام-4

.  عند الحاجة إلى أكثر من نموذج جبس ي عن الطبعة-5

:  التعقيم

، hypochlorite Sodium ،Fodophors: باإلضافة بغمرها فياملتكوثرةالسليكوناتيمكن تعقيم طبعات 
complex phenolic ،glataraldehydes ،phenolic glutaraldehides





اإليترمتعدد ي السليكون اإلضافيفي التكثالسبيكونمتعدد الكبريت 

PolysulfideCondensationAddition siliconePolyether Siliconeالمصطلح العلمي 

ال داعي __ محب للماء كاره للماء كاره للماء للماء كارههام

للتجفيف 

ر ناشتصلب بطيء تدريجيالتصلب

(4c-3)للحرارة 
تفاعل بطيء تدريجي

(1c)للحرارة ناشر
ر بطيء تدريجي ناشتصلبارة ناشر للحر, تصلب سريع 

للحرارة 

m6-8m3-7 12-8زمن التصلب  m4.5 m

– 0.2التقلص التصلبي  0.5 %0.2 -1 %0.01-0.2 %0.3 %

أعلى من السيليكون اللدونة

((8.5       20%
سهلة النزع من الفم 

الكبريت أقل من متعدد

(3.5     7.8%)

من متعدد أصعب وأقسى

الكبريت 

أقل من متعدد الكبريت 

(1.3     5.6%)

أصلب من متعدد 

الكبريت 

(1.9     3.3%)

ولكن صالبته مرتفعة جدا  

صعوبة نزع الطبعة 

أقل من السيليكون     %96االستعادة المرنة 

ون التشوهات أقل من السيليك

99%99.9%98.5%



غالية الثمن الثمن غاليةمتوسطة الثمنرخيصة الثمنالثمن 

مقاومة الشد مقاومة الشد

االعلى 

4000 kglcm

أقل من متعدد 

الكبريت 

3000 kglcm

, مثل التكثيفي

أقل من متعدد 

الكبريت 

أقل من متعدد 

الكبريت 

والسيليكون 

1000 kglcm

د من متعدأكثر دقةاألقل دقة الدقة 

الكبريت 

د أكثر دقة من متعداألعلى دقة 

يفي الكبريت والتكث

ال يوجد ال يوجدالكحول الماءالناتج الثانوي 

مادة إلصاق

الطوابع 

منحلة في .....

محاليل طيارة مثل

الكلورفورم

أو األسيتون أو 

الكيتون

تحتوي على 

ون إلصاق السيليك

على متعدد في 

انالسيلوكمينيل

كاتالسيليوايتيل




