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الجبس السني 
Dental Gypsum

و تركيبه لسحجر الكللجيس بأنواعه املختلفة على اإلطالق نفس التركيب الكيميائي فهو يستخرج من •
زيئة ونصف والتي تخلص من ج(ثنائية التميه ) كبريتات الكالسيوم ثنائية املاء   Ca(So4)2H2oالكيميائي 

ركيب الكيميائي التوالتي تشكل ( نصف املتميهة ) من املاء لتتحول إلى كبريتات الكالسيوم نصف املائية 
,للجبس السني

كل أنواع الجبس تركيبها الكيميائي كبريتات الكالسيوم النصف مائية •



كن هناك هناك أربعة أنواع من الجبس السني لها التركيب الكيميائي ذاته ول
:عدة اختالفات 

•اءاملمنونصفجزيئةمناملاءثنائيةالكالسيومكبريتاتتخليصكيفية:األولىالناحية, 
ا
حجرفمثال

تخليصهيتمحتىمئوية   130-   110حرارةبدرجةالهواءمعتماس"مفتوحفرن فييوضعطحنهبعدالكلس
ذاتتكون "ائيةمالنصفالكالسيومكبريتات"عليهاحصلناالتيالبللوراتهذهاملاءمنونصفجزيئةمن

الكالسيومكبريتاتبـتدعىلذلكوهشةمسامية,كبيرةالبللوراتبينماواملسافاتمنتظمغيرشكل
العاديبسوالجالطبعاتلجبسالكيميائيالتركيبتشكلوالتيباريسجبسواملدعومائيةالنصف

."األبيض"



130-120حرارةوبدرجة"الطلقالهواءعنبمعزل "مغلقفرن فيطحنهبعدالكلسحجروضعناإذاأما•
بينسافاتوامل"منتظم"موشوريشكللهاوالتيمائيةالنصفالكالسيومكبريتاتعلىفنحصلمئوية

 محدودةالبللورات
ا
كبريتاتخواصمنأفضللهااآلليةالخواصلذلكمترابطةالبللوريةوالشبكةجدا

يميائيالكالتركيبتشكلوالتياملائيةنصفالكالسيومكبريتاتوتدعى.املائيةنصفالكالسيوم
a.يالتصلبالتمددوعالياملقاومةعاليالحجري وللجبساملقاومةالعاليوالجبسالحجري للجبس



:مالحظة 

لناتجامنقساوةأكثرناتجيعطياملاءمعألفااملتميهنصفالنوعمزجان•
أنهواالختالفلهذاالرئيس يالسببو.بيتاالتميهالنصفعنالناش ئ

ممااقلمزجهعنداملعايرةماءمنكميةيتطلبألفااملتميهالنصفمسحوق 
مناكبركميةلبيتطبيتااملتميهالنصفاناذ،بيتااملتميهالنصفتتطلبه

شكلذاتهابللوراتألنتحريكهايمكنبحيثمسحوقهجسيماتتطفوكياملاء
.مساميةطبيعتهاومنتظمغير

• 
ا
مختلفةأنواععلىنحصلاملاءمن2H2oCaSo4تخليصطريقةحسبإذا
الجبسمن



السنيالجبسأنواعوتختلف 
ا
وترابطهافيهاغاتوالفراالبللوريةالشبكةوشكلالبللوراتشكلحسبأيضا

األنواعاستخداماتتتحددالخواصهذهوحسبالجبسأنواعمننوعلكلالفيزيائيةالخواصتحددوالتي
.السنيللجبساملختلفة



الجبس السنيانماط 

Typeاألول النمط I:
Impressionالطبعاتجبس Plaster:
ظممنتغيربشكلمائيةالنصفالكالسيومكبريتاتجزيئاتتكون 

لهيفأض.ضعيفةالنوعلهذااآلليةفالخواصوبالتاليوهشةومسامية
طبعةأخذعندالطبعاتجبسنميزولكيالزهري اللون يأخذحتىملونات
,وصبها
"%5بةبنسمالئةمواد"القساوةلتقليلموادالطبعاتجبسإلىيضاف
.واحدةقطعةالفممناخراجهايمكنالالجبسطبعةألنوذلك
عادةإثمومناألصابعبواسطةالفمداخلبعنايةتكسيرهايتموإنما

 قالجبسيكون الأنيتطلبوهذاالطابعفيالفمخارجتجميعها
ا
.اسيا

 طويلالعاديللجبسالتصلبزمن
ا
فإذادقيقة45-30بينيتراوحنسبيا

 فمهسيبقيفإنهملريضالجبسهذابواسطةطبعةنأخذأنأدرنا
ا
مفتوحا

حتىاتمسرعلهأضيفلذلك(مستحبغير)ممكنغيروهذاطويلةلفترة
عاتالطبلجبسباملسبةالتصلبزمنوهودقائق5-3التصلبزمنأصبح
.لبالتصزمناختصرتالتيالكالسيومكبريتاتهيالسرعاتوهذه



:كيفية اخذ طبعة بواسطة جبس الطبعات 
النسبةبتثبيتمناطقتشكلاملوجودةوالغؤوراتالسنيةبيناملسافات•

.إزالتهيستحيلوتصلبالجبسفيهااندخلفإذاللجبس
.التثبيتلازاالتحضيرألنمشكلةهناكفليساملحضرةلألسنانوبالنسبة•

ذلكولمعقدةالعمليةهذه"أحمرصفبشمعوالغؤوراتاملسافاتنمأللذا
مهافاستخداواملطاطااللجيناتأماطابعةكمادةالجبساستخدامبكل

."ليونتهابسببسهل
مثقبةطوابعاستخدامحالفيألنهمثقبةغيرطوابعالجبسمعنستخدم•

عنالطبعةلفصاملستحيلمنوبالتاليالطابعثقوبفيسيندخلفالجبس
 الطابع

ا
 طابعالنزعمنالطبعةوأخذالطابعفيالجبسوضعبعدالبدإذا

ا
وأوال

أكثروأقطعتينإلىالفمداخلالطبعةبتكسيرنقومثمالفممناخراجه
خدامباستالطابعضمنجديدمنالقطعهذهبرصفنقومثمومنونخرجها

.كاملعتادالطبعةبصبنقومثمالصاقشمع
عالطبموادتطور ومعلذلكللمريضومزعجةسهلةليستالعمليةهذه•

محدوداستخدامهاأصبح



ردأدملريضطبعةألخذالطبعاتجبساستخدامويمكن-•
هلأسالطبعةالحالةهذهفيوتكون كاملجهازصنعبهدف

نقاطوجودعدمبسببواحدةدفعةاخراجهاونستطيع
.التثبيت

لالتفاصيكلتعكسسيالةجيدةمادةالطبعاتفجبس•
 واضحةوالحوافبدقة

ا
الهتتعرضالتيوالتبدالتجدا

مددالتتقللموادلهاأضيفحيث"تقلصأوتمدد"محدودة
لعادياالجبسعنالطبعاتجبسيختلفولذلكالتصلبي

0.05–0.15الدنيابحدودهالتصلبياألول تمددبأن



: Type IIالنمط الثاني
Plasterالجبس العادي 

ضعيفةالنوعلهذااآلليةالخواصوأبيضالعاديالجبسلون •

 طويلالعاديللجبسالتصلبزمن•
ا
دقيقة45-30بينيتراوحنسبيا

 ضعيفةقساوة:"األمثلةجبس"العاديللجبسان•
ا
التياألوليةاتالطبعلصبأساس يبشكليستخدمفلذلكنسبيا

املريضأسناندراسةأجلمنعليهانحصل



Type III  :النمط الثالث 
Stone( :األصفر)لجبس الحجري ا

.مائيةالنصفالكالسيومكبريتاتعبارةالكيميائيتركيبه•

مماحدودةمواملساميةالبعضبعضهاإلىتراصوأكثرموشوريشكلللبللورات•
عصنأجلمنالطبعاتلصبيكون استخدامه,جيدةاآلليةالخواصيجعل
ةمصبوبحشواتلصبكافيةغيراآلليةخواصهألنكاملةمتحركةأجهزة

.معدنيةوجسور وتيجان

الكاملةاألجهزةصنعحالةفييساعدوهذاعاليةليستاألصفرالجبسقساوة-•
.الجهازطبخمناالنتهاءبعدالجبسعناألكريلفصلمننتمكنحتى

التيالزمةالاملخبريةاألعمالأنإذوالتيجانالحشواتحالةفيمفيدةغيربينما•
أولسناتخدشقدالتشميعمثلالطبعةأخذبعداملصبوباملثالعلىتجري 
فييوجداملمطابقةغيرحشوةأوتاجعلىسنحصلوبالتاليأطرافهبعدتكسر
.العملويفشلالفم



: النمط الرابع  Type IV
:الجبس الحجري عالي املقاومة 

High Strength 
Stone

أوجميليتبوجهمعدنيةوجسور تيجان–مصبوبةحشواتالثابتةوالجسور التيجانفياآلناملستخدموهو•
منىاألدنالحدوالقساوةواملقاومةهيالنموذجلهذااألساسيةالشروطان."بالخزفمغطاةوجسور تيجان
ألفااملتميهالنصفيستعمللذلكالتصلبيالتمدد

• 
ا
املخبري العملأثناءللخدشاملثاليتعرضفالالعاليةلقساوتهونظرا



:الجبس الحجري عالي املقاومة عالي التمدد التصلبي -

 حديثوهو•
ا
جبسال)السابقالنمطمنأعلىانضغاطمقاومةذو.نسبيا

(املقاومةعاليالحجري 
• 

ا
ةوالفضالذهبخالئطوالجسور التيجانفييستخدمكانسابقا

ياماأل معوالفضةالذهبثمنغالءوبسبباآلنأما"الثمينةالخالئط"
 يسمونها"معدنيةخالئطيستخدمأصبح

ا
بيضاأل الذهبخالئطأحيانا

,نيكلياألساس وتركيبها"بالتينأوفضةأوذهبعلىحاويةغيرولكنها
.يأساس بشكلثمنهالرخصاستخدامهاويرجعكوبالتكروم,كروم

غيراملعدنيةالخالئطأمامحدودوالفضةالذهبخالئطتقلصإن•
 عاليةالتاجصبعندتقلصهافنسبةالثمينة

ا
الذهبعممقارنةنسبيا

.والفضة
تمددهالوقتوبنفساملخبريةاألعماليتحملفهوالجبسهذاصممولذا•

تقلصنعليعوضالفممنقليلأكبرمثالعلىفنحصلعاليالتصلبي
لنسباويةمسالجبسفيالتمددنسبةتكون أنويجبتصلبهعنداملعدن

علىجيدكلبشينطبقتاجعلىالنهايةفينحصللكياملعدنفيالتقلص
.مثالاملحضرالسن



:مالحظة 

.والصالبةاملقاومةزيادةالبللوراتبينالتراصزيادةاملساميةنقصان•



منتجات الجبس الخاصة 

سريعهووالتركيبجبسيدعىجبس يمنتجمعاألمثلةتركبانبالضرورةيفرضاملطبقاستعمالان•
فصليمكنثبحيالقطعبسهولةتسمحمنخفضةبمقاومةيتميزومنخفضتصلبيتمددذاتوالتصلب
بسهولةاملطبقعناألمثلة



أهم الخواص الفيزيائية لألنواع املختلفة من الجبس

:التصلبزمن•
معاملاءمزجلحظةمنالتصلبزمنيمتد•

لبالتصولزمنالتصلبتماموحتىاملسحوق 
:مراحل

معاملاءوضعلحظةمنيبدأ:املزجزمن(1•
 كانإذا"املزجنهايةوحتىاملسحوق 

ا
,دقيقةيدويا

 املزجكانإذاأما
ا
."دقيقةفنصفآليا

ةالكمياضافةهياملفضلةاملزجطريقةان•
حوق املسيندمجحيثاملعايراملاءمناملقيسة

ويةيدو بملوقةاملزجمنتقريباثانية15خالل
فيامليكانيكياملزجمنثانية30-20ذلكتبع

املزججهازبواسطةالخالء



الىيؤديذلكألن.املناسبالتماسكلتحقيقمتكرر وتقديري بشكلاملسحوق واملاءاضافةاجتنابيجب•
.املقاومةفيتدنعنهينجموالكتلةضمنمتماثلغيرتصلب

اآللياملزجألناليدوي قساوةمن%40بـأكثرقساوتهجبس يمثاليعطينااآلليفاملزجمهمدور املزجولطريقة•
.أفضلبشكلالجزيئاتبينتجانسيؤمن

 دور املزجوملدة•
ا
 املزجزمنطالفكماأيضا

ا
.أفضلآليةخواصعلىحصلنانسبيا



علىالصبيتمحيثالصبنهايةحتىالطبعةصبلحظةيبدأ:العملزمن(2•
ويفضلجيدبشكلالهزمعمائلبشكلاألسنانعلىالجبسنصبفأوال.مراحل
زمندةومالطبعةأجزاءباقيتصبثمالفقاعاتطردإلىيؤديوهذااآلليالهزاز
نهايةحتىالصبنهايةمنيبدأ:التصلبزمن(3.دقائق3العمل

التصلب

.التصلبزمناسمتحتتجمعاملراحلهذهوكل•

.دقيقة45-30العاديالجبس,دقائق5-3الطبعاتجبسالتصلبزمن•

والتصلبد20-15بينيتراوحتصلبهازمناألنواعبقية,تصلبزمنأطول وهو•
يتاتكبر مزجفعندذاتهالجبستحضيرفياستخدمالذيالتفاعلعبريتم

ىإلللتحول املاءمنونصفجزيئةنأخذاملاءمعمائيةالنصفالكالسيوم
CaSo42H2o

التفاعالتهيالجبسفيتتمالتيالتفاعالتانأينالحظكماردودالتفاعلوهذا•
التصلبتمملاالتفاعلولوالردودة



:وزمن التصلب متفاوت ويرتبط بعد عوامل 

واذابهاتزامااللويجباملنتجةالشركةتحددهاالجبسنوعلكلاملسحوق إلىاملاءمنمعينةنسبةهناك(-أ•
فيستطيع.للتصلبأطول زمنإلىتحتاجسيالةكتلةأوسائلعلىحصلنااملسحوق إلىاملاءنسبةزدنا

املزجزمنوW:Pالنسبةبواسطةاملقبولةالحدودضمنالتصلبزمنيغيرانالطبيب

بوجودسرعةبيتمالتفاعل"التصلبزمنصغرالحرارةزادتفكلمااملزجفيهايتمالتيالوسطحرارة(-ب•
.الشتاءفيمنهالصيففيأسرعيكون التصلبوبالتالي"الحرارة



.ابعضهعنالذراتنباعدالعمليةبهذهألنناالتصلبزمننقصاملزجزمنزادكلما:املزجزمن(-ج•

كبيرةوراتبللالعاديللجبس.اسرعالتصلبزمنكانكلماصغيرةالجزيئةحجمكانكلما:الجزيئةحجم(د•
 وبالتالي

ا
صغيرةبللوراتهالحجري الجبسأماطويلتصلبزمنوبالتالياملاءمعالجزيئاتلتفاعلأطول وقتا

 صغيرتصلبهزمنوبالتالي
ا
.نسبيا

إنقاصه,الصموغبعض–هالم–غراء"املبطئاتبواسطةإطالةالتصلبزمنتعديليمكن:مالحظة•
."البوتاسيومكبريتات"املسرعاتبواسطة



:املعايرة 

ويفضلWاملاءمنمعينةنسبةنوعفكل,Pاملسحوق إلىWاملاءنسبةبهاواملقصود
.(دقيقةتكون املعايرة)املسحوق كميةوزن

50فالنسبةماءمل50معغ100كلالعاديالجبس W:P%

28%فالنسبةماءمل28معغ100الحجري الجبس W:P

W:P24%فالنسبةماءمل24معغ100املقاومةعالي

.وتراصهاالبلوراتلشكلعالقةاملاءولنسبة

بعكسأكثرماءكميةوبالتاليوهشةمنتظمةغيربللوراتالعاديالحجري الجبسفي
.املقاومةعاليوالجبسالحجري الجبس

تحددواضافيبشكلW:Pالنسبةلخفضاملجالباتاحةاألفضلاملقومةتتحققاذ
قياسيجب،كدليلاملصّنعبهاينصحالتيالنسيةباستخدامW:Pاملثلىالنسبة

.للمسحوق ميزانوللماءمدرجمقياسباستعمالاملسحوق واملاء



:التمدد التصلبي

%6-5وسيطيتصلبيتمددالجبسأنواعلكل•

العواملفكل0.15إلىفيصلالتصلبيالتمددعاليالحجري الجبسعداالحجملكامل•
.التصلبيالتمددتزيدالتصلبزمنتزيدالتي

.التصلبيالتمددمنتقللاملسرعاتإضافة•

.التصلبيوالتمددالتصلبزمنبينماطرديةعالقةهناك•

 العواملهذهتلعب•
ا
إلىاملاءةنسبفزيادةالجبسألنواعاآلليةالخواصتحديدفيدورا

 تسبباملسحوق 
ا
 ضعيفةآليةخواصالتصلبزمنزيادةعنفضال

ا
لذلكنسبيا

.الجبس يللمثالجيدةقساوةعلىللحصول ضروريةالدقيقةفاملعايرة

تدعىالجبسقساوةلزيادةالشركاتتضيفهاالتيالكيميائيةاملوادبعضهناك•
.لينغوسلفوناتمثلباملصلبات



السيطرة على االنتان

االنتانيةألمراضانقللتجنباملختبرالىارسالهاقبلالجبسيةاألمثلةاوالطبعاتلتطهيراالنتباهيجب•
فياملناسبرالتطهياجراءاتباعيضمنمايتوافرلماذااوماطبعةتطهرلم،فاناملختبرفيالىالعاملين

حجري بسجباستخداماواملطهرةاملحاليلباستعمالالجبسيةاألمثلةتطهرانالضروري فمناملختبر
مطهرعلىيحتوي سني



الشموع السنية 
DentalWaxes



درجةعرفعندالقوامعجينيةوتصبحالغرفةحرارةدرجةفيصلبةالطبيعةفيالشموعأنواعمختلفإن
.تبريدهاعندجديدمنصلبةوتعودالحرارةازديادمعسيالةالىوتتحول حرارتها

:التشمع

 ستشكلشمعيةنماذجعلىالحصول فيهايتم.مخبريةمرحلةعنعبارةهو
ا
 الحقا

ا
:تكون أنفإما.عوضا

االكريلأوفيتاليومألجهزةأو،تاجأو.مصبوبةحشوة



:مصدرهاحسبأنواععدةالىالطبيعةفياملوجودةالشموعتصنف
.النحليشكله:الحيوانيالشع(-1

ةبسيوللتمتعهالسنيةالشموعمنالعديدالىيضاف.مئويةدرجة   65انصهارهدرجة
.الفمحرارةدرجةفيمناسبة

.(استوائيةبلحشجرةمن)كارانوباشمعمثل:النباتيالشمع(-2
متانتهلزيادةالبارافينشمعالىيضاف.مئويةدرجة   85انصهارهدرجة

:مثل:(كيميائيتركيبذات)تركيبيةشموع(-3
.مئويةدرجة   105-   100بينانصهارهادرجة–اإلتيلينمتعددة

:معدنيةشموع(-4
:(صناعيةشموعأي)النفطمنتجاتمنتستخرجشموع

.برافينوسيريزين:مثل
تركيبفييدخل(م  70–50)نسبيامنخفضةانصهارهادرجةطري شمعالبرافين

.الصبشمع
لكيالشموعبعضالىيضاف(م  90-65)منعاليةانصهارهدرجةالسيرزينشمع

تبريدهاأثناءاملتكونةالجهودمنليقللانصهارهاودرجةطراوتهامنيعدل



:التركيب 

ومشتقاتههدروكربون منعضوي متماثروهيوصنعيةطبيعيةشموعمنمزيجمنالسنيةالشموعتتركب•
والكحول االسترمن



:تصنيف الشموع السنية 

:االسالةشمع(-آ
Type:املصبوبةالحشواتشمع-1 I, Type II
الرزينشمع-2
الصبشمع-3

Type:القاعديةالصفائحشمع-4 I , II, III
:التكييفشمع(-ب

التعليبشمع-1
االلصاقشمع-2
3-Carding , blockout , white ,utility

:الطبعشمع(-ج
التصحيحشمع-1
العضةتسجيلشمع-2



: Pattern Waxesشموع اإلسالة ( -آ 

Theالضائعالشمعبطريقةاملصبوبةوالجسور والتيجانللحشواتشمعيةنماذجمنهايصنع lost wax
casting technique

Inlayاملصبوبةالحشواتشموع-(:أوال waxes
:نوعينعلىوتكون املصبوبةللحشواتاملستخدمةشموعوهي

.املريضفمفياملباشرةبالطريقةللتشميعتستخدم:Iنوع

.املخبري املثالعلىاملباشرةغيربالطريقةللتشميعتستخدم:IIنوع

:بهايتمتعالتيالصفات

.مئويةدرجة   37الدرجةفيصلبايبقى

.الفمويةللنسجأذيةتسببالمئويةدرجة   43تلينيهدرجة

شمعفياأم(قطعإلىويتكسرحرارةدون قصفالتكييففشمع)التكييفشمعمنأكثربمرونةيتمتع
أندون (ةالغرفحرارةفيأي)الباردعلىنحتهيمكنحيثتسخينإلىبحاجةلسنااملصبوبةالحشوات

.(جداخفيفةفيهالقصافةنسبة)والكسرللقصافةيتعرض

.مباشرةالفممنإخراجهعندقوامهعلىيحافظ

.الكافيةاملرونةغياببسبباملثبتةاملناطقفيلالنكساريتعرضقدولكنه



Casting:الصبشموع:ثانيا waxes

.أزرقأوأخضرلونه،مصلعهأقالمبشكلتكون 

:استخداماته

املصبوبةوالدمىالتيجانلتشميع

.(والضماتالفيتاليومأجهزة)املتحركةلألجهزةاملعدنيةالهياكللتشميع

نسبياعاليةمرونةوقليلةقساوةقيميملك



Resinالضوئيالتصلبذوالرزينشمع:ثالثا waxes

أوعاليةوجةبلز الرزينويصنعالخزفوهياكلاملصبوبةوالجسور التيجانلعملوتستخدمحديثامتوفرة
.سائلأومعجون شكلعلىمنخفضة

ضمنوتحترق جيدتصلبهاعندأبعادهاثبات,األخرى الشموعمنأقلوسيولةأعلىبمتانةالشموعهذهتتميز
شكلعلىيصنعحيثجيدحوافانطباقالرزينشمعمناملصنوعةالكاملةالتيجاننماذجتملكبقايا

.الضوئيالتصليبوحدةباستخدامويصلبملم5-3بسماكةطبقات



شموع الصفائح القاعدية : رابعا  Base plate waxes

ملم1.5-1.2بسماكة(سم20-9)،الشكلمستطيلةأحمرأوزهري بلون شمعيةألواحشكلعلىتوجد
بمرونةموعالشهذهتتمتع,والجزئيةالكاملةلألجهزةالشمعيةاالرتفاعاتلعملأساس يبشكلتستخدم

ويمكنبسرعةجديدمنصلبةتعودأيضاوهيبسرعةوتتلينالجبس ياملثالعلىجيدةتكييفوقدرةعالية
جيدعليهاملرصوفةاألسنانوالتصاق،الغرفةحرارةدرجةفيوقطعهانحتها

:أنواع3الىتقسيهاويمكن

.والحوافالوجوهلتشميعيستخدمطري قاعديةصفائحشمع:Iنوع

.الحرارةدلةمعتالبلدانفيالفمفيتجربنماذجلصنعمصممالقساوةمتوسطقاعديةصفائحشمعIIنوع

.الحارةنالبلدافيالفمفيللتجربةيستخدموأيضا,القاعديةالصفائحشموعأنواعهوأقس ى:IIIنوع

.التقويمفيتطبيقاتوله،عضاتتسجيلوكشمع،املؤقتةالجسور لعملكقالبويستخدم



Base plate waxesشموع الصفائح القاعدية : رابعا 



Processing waxes:شموع التكييف ( -ب 

Boxingالتعليبشموع:أوال waxes

.م  30حرارةدرجةفيشكلهعلىالشمعمنالنوعهذايحافظالجبسيةاألمثلةقواعدلصبإطارمنهايصنع

Stickyاإللصاقشموع:ثانيا waxes

.أصفرلونه

.قضبانشكلعلى

.الخاصيةهذهيفقدتصلبهوعندلصاقيصبحصهرهعند

:الطبعملركبمشابهااللصاقلشمعالفيزيائيةخواصه

.نحتهيمكنوالالعاديةالحرارةدرجةفيجداقصف,صلب

:الحروريةالناقليةضعيف

.فقطبسرعةالسطحيةالطبقاتتسخنللحرارةتعرضهعند

.الشمعيالقضيبلكلمتجانسةليونةعلىنحصلحتىلهإصبعيضغطبعمليةنقومأنعليناإذ

.اآلليةخواصهيضعفمباشرةاللهبعلىوضعه

.الدعكعمليةاستمرارمعالطبعمركبمثلالساخناملاءفييوضعلذلك

والجسور لتيجانلالشمعيةالنماذجعلىالصبأوتادوإلصاقاملصبوبةاملتحركةلألجهزةالشمعيةالنماذجقطعإللصاقتستخدم
.



Impresson: شموع الطبع ( -ج  waxesi

:التاليةنواعاأل ولهاالتثبيتأماكنمننزعهاعندتتشوهفهيعاليةسيولةتملك

Corrective)التصحيحيةالشموع:أوال waxes ):

الدردفحوالطبعوتستخدممنخفضةحرارةدرجةتتلين(الحوافطبعشموع)
.الكاملللدردوظيفيةطبعةألخذالكامل

Bite:العضةتسجيلشموع:ثانيا registration waxes

العضةتسجيلعلىتساعدشمعيةرقائق

:األلواكسشمعهوالطبعشمعمنآخرنوعهناك

ثباتواملركبسالمةلزيادةاألملنيومبودرةعلىتحوي معقدةمادةزهو
.بسرعةيتلينهوواملطلوبةالحراريةالخصائص



حرارةدرجةإلىتسخينعندحجمهامن%5إلىيصلقدعاليحراري تمددعاملعاميشكلالسنيةللشموع
منالنتقالهالبيتصتقلصالغرفةحرارةدرجةالىتبردعندماحراري تقلصالسنيةالشموععلىيطرأسيولتها
%0.4بحواليالصلبةالحالةإلىاللينةأوالسيالةالحالة
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