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اإلكريل

:مقدمة•

إلىلاإلكريظهور بداياتوتعوداألسنانطبمجاالتجميعفيتدخلالتيالسنيةاملوادأهممن
,عويضاتالتمجالفيخاصةواألسنانطبفيثورةاكتشافهأحدثوقدالعشرينالقرن ثالثينات

.والحيويةالكيميائيةخواصهعلىكبيرتحسناألخيرةالسنواتفيطرأوقد



التركيب الكيميائي

فرق اللكنوالبنيةنفسلهماومسحوق سائلمناإلكريلمادةتتألف•
متعددفهواملسحوق أماموحودالسائلأنبينهما



:MMA(السائل)املتيلميتاكريالت

امليتيليبالكحول امليتاكريالتحمضاسترةمنتنتج
:صفاته

(م48-صفر)االعتياديةالحرارةفيصافسائل

مئويةدرجة100.3غليانهحرارةدرجة

الطيرانسريع

.3سم/غ0.945هيم20فيالنوعيةكثافته



:PMMA(املسحوق )امليتيلميتاكريالتمتعدد•

الحرارةفيلدنيصبحاالعتياديةالحرارةفيصلب-

.مدرجة125تلينهحرارةتبلغ-

.3سم/غ1.9مدرجة20حرارةفيالنوعيةكثافتهتبلغ-



التكوثر
Polymerization

يركبوزنذاتذراتإلىالجزيءأحادياتتحول فيهيتمالذيالسلوكأوالعمليةهو•
:الطرائقهذهوأهم

additionباإلضافةالتكوثر-1• polymerization:

 شائعوهو.األسنانطبفياملستعملةالراتنجاتجميعتحضرومنه
 
كلمةإنحتىجدا

 تدلالتكوثر
 
.باإلضافةالتكوثرعلىغالبا

الكبيرةاتهذر أنأي,التفاعلطوالالراتنجتركيبفيتبدلأيالتكوثرهذافييحدثال•
.املادةفيمتعددةمراتالجزيءألحادياتتكرارمنتتألف



بالتكثيفالتكوثر 

condensation polymerization

بسيطيكثرأأوجسمينبينكيميائي،تفاعلأيمثلبالتكثيفالتكوثريتم
.الجزيئات

.كبيرمحجإلىوصولهقبلالتوقفإلىويميلبطيء،بالتكثيفالتكوثر



املشاركالتكوثر 

نجسميامتزاجيحدثعندماهذايتم•
ويكون الجزيءأحادياتمنأكثرأو

مجموعبهتركيفيحاوياالناتجاملتكوثر
منهاواحدكل



التفاعل التصلبي

مضاعفةرابطةفيهالسائل•

ةرابططرفيهااحدفيطويلةسلسلةاملسحوق •
مضاعفة

بوجود)املضاعفةالرابطةفتحيجبالتفاعلليتم•
منشطجزيءليتشكلاحدهمامن(منشطوسيط
املجاورةالجزيئاتمعيرتبط



التصلب

:مراحلأربععلىيتمالتصلبتفاعلبأنالقول يمكن•

activationالتنشيطمرحلة-1 stage:

املضاعفةالرابطةفتحفيهايتم

initiationالشروعمرحلة-2 stage:

.لشروعامراكزوكذلك،(العجينيةاملرحلة)املرحلةهذهفيالحرةالجذور تظهر
 
 
ومنالحرارةارتفاعمعالتشكلسرعةوتزدادم،60إلىالحرارةوصول منبدءا

 أكثرتصبحالشروعمرحلةفإنوعليهاملحيط،إلىاملركز
 
ارتفعتلماكقصرا

 املركزفيوتبدأأكثرالحرارة
 
.أوال



propagationاالنتشارمرحلة-3 stage:

لبشككبيراالشروعومراكزالحرةالجذور عدديصبحم،70إلىالحرارةتصلعندما
وسلالسال تتطاول حيث,واضحبشكليسيطرأناالنتشارالتفاعلليمكنكاف،
،للحرارةناشرالتفاعلهذاأنوبما.الجزيئاتبينأكبرارتباطيحدث

 
الحرارةإنفجدا

التكوثرويتسارعاملرحلة،هذهبدءمعفجائيبشكلترتفع

terminationاالنقطاعمرحلة-4 stages:

بأحدالتفاعلوينتهياملرحلةهذهفيالحرارةانخفاضويالحظالتكوثر،ينتهيوفيها
:األشكال

استقرار=منشط+نشيطمكوثر

(منخفضالجزيئيالوزن)استقرار=نشيطموحود+نشيطمكوثر

.(مرتفعالجزيئيالوزن)استقرار=نشيطمكوثر+نشيطمكوثر





الراتنج الحروري التكوثر
heat-curing  acrylic



التكوثرالحروري الراتنج
heat-curing  acrylic

عناصرتداخل،اسمهيدلكماالتكوثرحروري الراتنجيتطلب•
وهو.يكيميائتفاعلأيتصلبهخالليحدثأنودون كالحرارةخارجية

أويمهاترمأوالجزئيةأوالكاملةاألجهزةلصنعاملختبرفييستخدم
.االصطناعيةاألسنانلصنع

:Preparationالتحضير•

املزجيتم)واملسحوق السائلمزيجتسخينيليهباملزج،التحضيريتم
 
 
دةمهالمشكلعلىيقدموعندها.الصانعةالشركةقبلمنأحيانا
.(محدودةحفظه



polymerر وثاملك

(املتيلميتاكريالتمتعدد )يتألف بخاصة من املسحوق •

وهو يلعب دور املعطيي للجيذور ( . benzoyl peroxide 0.2-0.5%) البيروكسيد •
( . التفاعلمبدىء)الحرة 

ل، بإضييافة يتشييكل املسييحوق ميين جزيئييات كروييية، يمنييع التحامهييا أثنيياء التشييكي•
. والجيالتينالتالق

وذليك بتجدييد تفييد فيي تخفييض درجية التليين،(. البوتييلفتياالت ) مثيل ملدنات•
مييين اليييوزن للحفيييا  % 8ويجيييب أن تكيييون نسيييبنها أقيييل مييين . االلتحيييام بيييين النيييوى 

. ، وبخاصة ثباته في الفم الراتنجعلى خواص 

• 
 
. يحوي املسحوق أصبغة ملونة معدنية أو عضوية : وأخيرا



Monomer(السائل)املوحود

الجزيءأحاديمنيتشكللهلون ال•

ور ديلعبوهو(هيدروكينون )التأكسدمانع•
.خزينهوتبحفظهيسمحكيللتكوثراملثبط

هناكولكنطويلةسالسلخاصبشكليتكون •
(بةمتصالشبكات)األبعادثالثيةشبكات

)السالسلمنرئيسةأنواعثالثةوهناك•
.(املتشعبةاملتصالبة،الخطية،



زمن تشكل املعجون 

:التاليةراحلباملالعجينةتشكلويمرعجينةالوقتمعتصبح.رمليةكتلةبالسائلمزجهبعداملسحوق يعطي•

:التثفيلمرحلة-1•

 )متماسكةغيركتلةويشكليتثفلحيثالجزيءأحاديالسائلإلىاملسحوق يضاف
 
(رمليامظهرا

:االنحاللمرحلة-2•

 ويصبح،التكوثرمتعدداملسحوق جزيئاتبينالسائلفيهاينتشر
 
 )لزجا

 
 مظهرا

 
.(زبديا

:اإلشباعمرحلة-3•

(املعجون مظهر)العجينشكلويأخذالجزيء،أحاديبالسائلالتكوثرمتعدداملسحوق فيهايتشبع

:التبخرمرحلة-4•

 )ويأخذالحرارة،ترتفعوالسائليتبخرأطول مدةاالنتظارطالإذا
 
 مظهرا

 
.املزيجيلتشكحينهايمكنوال(لدنا



زمن تشكل املعجون 

وحسيييييييييب 3هيييييييييو امليييييييييدى الزمحيييييييييي اليييييييييذي يفيييييييييرق بيييييييييين لحظييييييييية بيييييييييدء امليييييييييزج، ولحظييييييييية ظهيييييييييور املرحلييييييييية •
. دقيقة 20م أقل من 23يجب أن يكون زمن تشكل املعجون في .A.D.Aمواصفات

:عوامل تغير زمن تشكل املعجون -ب•

ن تشيكل يزاد زم: كبر حبات املسحوق -. ينقص زمن تشكل املعجون ، مع ازدياد الحرارة : الحرارة-
. املعجون، مع كبر حبات املسحوق في السائل 

وهييذا . نييينقص زميين تشييكل املعجييون ، إذا احتييوى املسييحوق علييى ملييد: وجييود امللييدن فييي املسييحوق -
. يفسره ازدياد انحالل املسحوق في السائل 

. ينقص زمن تشكل املعجون إذا ازدادت نسبة املسحوق : مسحوق –العالقة سائل -



:العملزمن•

تشكيلخاللهيمكنالذيالزمحياملدىهوأي،3املرحلةاستمرارمدةهو
.دقائق5عنالعملزمنيقلأاليجب.A.D.Aمواصفاتوحسب،املعجون 

:العملزمنتغير عوامل•

تشكلزمنيطيلوهذا.الحرارةتنخفضعندما،العملزمنيزداد:الحرارة-
.املعجون 

وضعدعناملسحوق تكوثردرجةبازديادالعملزمنيزداد:املسحوق تكوثردرجة-
.البوتقة



الخواص الفيزيائية

:املسامية•

• 
 
تعددةمألسبابالفقاعاتهذهسببيعود:مجهريا
.املختبرأخطاءإلىمعظمهاتعود

عودي:الراتنجداخل،كرويةصغيرة،غازيةفقاعات•
.معجون للالسريعالتسخينإلىالفقاعاتهذهسبب
وبالتاليم100فوق الحرارةارتفاعإلىيؤديمما

فيإالالفقاعاتهذهتشاهدال.السائلغليان
ىعلبسرعةالحرارةضياعالسهلمنألنهالعمق
.الثخينةاألجزاءإاليمسالالنوعوهذا.السطح



:وكثيرةالشكلمتنوعةصغيرةفقاعات•

غيرشوحإلىاملسامهذهسببويعودالراتنجكتلةجميعفيتشاهد
.للبوتقةكاف

:الشكلمتنوعةكبيرةفقاعات•

دمعإلىاملسامهذهسببويعودالراتنج،كتلةجميعفيتشاهد
تالفاالخبسببأوالسائلتوزيعسوءبسببإما.املعجون تجانس
إلىالتصلبأثناءالتجانسعدميؤدي.للمتكوثرالجزيئيللوزنالكبير
.مختلفةحجميةتغيرات



االنحالل وامتصاص املاء

سيييياعة لوحييييدة السيييييطح 24بتقييييدير زييييييادة الييييوزن خييييالل امتصيييياص امليييياءويقييييا  •
0.05وثخانية . ملم 50يجب أال يزيد وزن قرص بقطر A.D.Aوحسب مواصفات 

. 3سم/ملغ0.7ملم على 

 خييييالل اسييييبوع% 2يييييؤدي االمتصيييياص إلييييى تبييييدل حج ييييي مقييييداره •
 
ممييييا قييييد . تقريبييييا

 قيييد يسيييبب االمتصييياص حيييدوث. ييييؤدي إليييى أضيييعاف املقاومييية ا ليييية
 
غييييوم وأخييييرا

القصيدير، أو ولهذا يجب حماية الراتنج في البوتقية، إميا بيورق. بيضاء في الراتنج
. بمحلول الجينات الكالسيوم 

سييييييياعة لوحييييييدة السييييييطح، وحسيييييييب 24ويقييييييدر بييييييينقص الييييييوزن خييييييالل :االنحالالالالالالالل•
0.05يجيييييييييب أال يتجييييييييياوز نقيييييييييص وزن القيييييييييرص السيييييييييابق عليييييييييى A.D.Aمواصيييييييييفات 

. 3سم/ملغ



تغيرات الحجم أثناء دورة التصلب

 محدودالتمددهذا:الحروري التمدد•
 
قوى ولدتتحيثالبوتقة،جدرانبسبب،نسبيا

 تكون قدمعاكسة،
 
 مصدرا

 
.تاليةلتشوهاتمحتمال

إلىلتقلصاهذهسببويعود،املتكوثرفياالنتشارمرحلةأثناء:التصلبيالتقلص•
.%0.7بنسبةحج يلنقصتخضعالتي،املتيلامليتاكريالت

.مئويةدرجة6-10×81هو،لالكريلالحراري التمددمعاملإن•

مرحلةبعدوذلك20-   75منبردوةبعدالتقلصهذايحدث:بالبرودةالتقلص•
.التكوثرفياالنقطاع



الخواص الحرورية

قداالختالفهذاو مرتفعالحروري التمددمعاملإن:الحروري التمدد•
:فيالسببيكون 

الجاكيتتاجانفصال-

تغيرناءأثالفمويةالسوائلاختراقإلىيعودوتجميليغيربمنظرتلونه-
.الحرارةلتبدالتاملتتالياألبعاد

 ضعيفالحروريةالناقليةمعاملإن:الحروريةالناقلية•
 
جعليمما،جدا

 الراتنج
 
 عازال

 
.للحرارةجيدا



الخواص اآللية

وعلىملتبقياالسائلوعلى.املطبوخلإلكريلالجزيئيالوزنعلىوتتوقف:املقاومة•
.76MPAبيوتقدراملسام

.(نوب300امليناءنوب،65العاج)نوب20بحدودهي:القساوة•

1.3العاجمعمقارنة1.9GPAبييقدر:املرونةمعامل•



الخواص الكيميائية

:التآكل•

 امليتلميتاكريالتمتعدديظهر
 
 خموال

 
،كيميائيا

 
بالسوائلتأثريالوهوواضحا

 جيدالفمفياستقرارهوالفموية،
 
.جدا



الخواص الحيوية

احتمالعدمبسبب(الفمالنهاباتاللسان،تضخم)الفمويةالتظاهراتإن•
إلىودتعتحسسيةطبيعةذاتأنهاالوقتلبعضظنوقدنادرةالراتنجهذا

.واألصبغةالعضويةامللدناتوجود

:إلىالفمويةالتظاهراتهذهتعودالحقيقةوفي•

.املتبقيالسائلانطالقفينقص-

.املريضصحةفيضعف-

.توازنهافيأواألجهزةانطباقسوء-



العيانيةالخواص 

Indiceاالنكساردليل• of refraction:امليناء،1.50العاج)1.49بحدودهو
1.60).

.ممتازة:Transparanceالشفوفية•

إمكانوهناكمستقر،تلونها.محدودغيرتلونهإمكان:Colorationالتلون •
.تالاصفرارلحدوث



االستعمال 

:التحضير•

أوزجاجية،ملوقة،الزجاجأوالخزفمنحنجور )املناسبةاألدواتاستخدام•
.(الفوالذ

كيسائل–مسحوق العالقة,بدقةوزمنهاملزج،فيالشركاتارشاداتاتباع•
 املزيجيصبح

 
ويجب.(زجمأيدون )املكوثرفياملوحودبانتشاروذلكمتجانسا

 الحنجور غلقذلكبعد
 
.السائللتبخرمنعا



االستطبابات

.تبطينهاأوالكاملةأوالجزئيةاملتحركةاألجهزةلصنع•

.املكسورةاألجهزةلترميم•

.الراتنجيةجاكيتوتيجاناألوجهلصنع•

 )االصطناعيةلألسنانصنع•
 
.(املشاركبالتكوثرغالبا

التقويميةاألجهزةلصنع•



الراتنج كيميائي التكوثر
self-curing acrylic



التكوثركيميائي الراتنج
self-curing acrylic

:املتيلامليتاكريالتمتعددنمط•

 املس ىأو،التكوثركيميائيالراتنج
 
وذلك،صلبالتذاتي:أيضا

(يةخارج)أجنبيةعناصرلتدخلالحاجةدون يتمالتكوثرألن
.واملختبرالعيادةفييستخدموهوالحرارةمثل

:التحضير•

.والسائلاملسحوق بمزجالتحضيريتم



التكوثرحروري الراتنجفيمستخدمهوملامشابه:املسحوق •

 يستعاض-
 
بنزوئيلالبيروكسيدعن%5نحو(بورانبوتيلالتري )بيأحيانا

.مالئةعناصر%50حواليفيهنجدأنيمكن-

يحوي نهأإال.التكوثرحروري الراتنجفيمستخدمهوملامماثل:السائل•
 لذلكإضافة

 
الحرارةدور يلعبوهو(توليدينبوليميتيلدي)منشطا

معبالتفاعلويقومفقطالتصلبذاتياإلكريلفيموجودوهو
بلمرةالتفاعلبحدوثتسمحوالتيالحرةالجذور إلعطاءالبيروكسيد



التصلبرةهوظاالتكوثر

العجينةلبتتص.الوقتمعتتصلبعجينيةكتلةبالسائلمزجهبعداملسحوق يعطي•
.الحرارةارتفاعمثلخارجيةعناصرتدخلدون املسرعتأثيرتحت

يتمهنالحرةاالجذور توالدأنإالالتكوثر،حروري الراتنجفيالتطور هناالتطور يشابه•
تتعلقالتيكوثرالتسرعةيفسروهذاتوليدينبوليميتيلديليالكيميائيالفعلبفضل

.األوليبالشروع

:متعددةعواملعلىالتكوثربنتيجةالراتنجداخلالحرارةانتشاريتوقف•

الخارجيةالحرارة

التكلةحجم-

الجزيئاتقيا -

التكوثرسرعة-



الخواص الفيزيائية

:البنية•

.التكوثرحروري الراتنجفيعليههيملامشابهة•

:املاءوامتصاصاالنحالل•

لتصلبابعديالحظ.التصلبأثناءالحروري الراتنجفيعليههوملامشابه•
0.7منأخفضيكون أنويجباملقطراملاءفيساعة24مروربعدالوزنازدياد

.3سم/ملغ

•P.H:في4األدنىالحدمنوتنتقلالوقتمعوتتطور 5-4بينتكون أنيجب
.شهرينمروربعد5مستقرةقيمةإلىلتصلالثاني،اليوم



الخواص الحرورية

معاملينبالهامواالختالف.الحروري الراتنجفيعليهملامماثلة•
وائلالساندخالسببيفسروالراتنجللسنالحروري التمدد
.الفموية

:العيانيةالخواص•

اللون راراستقأنإال.التكوثرحروري الراتنجفيهيملامشابهة•
أكسدالتهذااجتنابويمكناملسرع،تأكسدبسببجودةأقل

ونيكسلفالباراتولئيدينحمضمثلاستقرارعاملبإضافة



:التصلبزمن•

فيهاغتبلالتياللحظةعناملزجبدءلحظةيفرق الذيالزمحياملدىهو
.دقائق10بمقدارهواملناسبالتصلبزمنإن.األقص ىحدهاالحرارة

:التصلبزمنتغير عوامل•

.الحرارةانخفاضعندالتصلبزمنيزداد-

الحباتحجمكبرمعالتصلبزمنيزداد:املسحوق حباتكبر-

تفاعار بسببالكتلةحجمزادكلماالتصلبزمنينقص:الكتلةحجم-
.الحرارة



:املسام•

مشاهدتهالسهلامنليسأنهإال.أكبرالتكوثركيميائيالراتنجفياملسامتكون 
.امللون الراتنجفي

.السائلفياملنحلالهواءسببهايكون قد•



الخواص الكيميائية 

:التآكل•

 أقلأنهإال،الفمفيجيدواالستقرار،الحروري الراتنجفيهوملامشابه
 
.اصفراراوأسرع،ثباتا

:التكوثر•

.االسنانحش يفيالراتنجاستطبابمضاداتمنجيناتو اال منقعرحشوةوجوديعد



الخواص البيولوجية

،املخاطيللغشاءساماملوحودأنإلىاالنتباهيجبأنهإال.الحروري الراتنجفيهيملامماثلة•
.بالفازلينالعزل أواملطاطيالحاجزاستعمال،الفمفيالعملعنديجبلذلك

:اآلليةالخواص•

أقل،شكلبللتحملومقاومة.صلبةليست،التكوثركيميائيالرتنجمناملصنوعةاملوادإن
.الذري وزنهاانخفاضإلىذلكسببويعود

.نوب16:القساوة-

.%80بنسبةالسابقالراتنجفيمماأقل:املقاومة-

.الحروري الراتنجفيكماضعيفة:السحلمقاومة-



:لاالستعما

الفوالذمنأوزجاجيةملوقةثخين،زجاجيلوح)املناسبةاألدواتاستخدام
.(الالصدئ

.املنتجةالشركاتتعليماتاتباع

.العململنطقةبعنايةوالتجفيفالدسمإزالة



االستطباب

.املؤقتةوالجسور التيجانصنع•

.املباشرةالتعويضاتتحضير•

املتحركةالتقويميةاألجهزةوصنع،التقويمفيالحاصراتإلصاق•

.املخشنامليناءعلىالتعويضيةوالجسور .الجبائرإلصاق•

فيلفيالخالسدوصنعالقديمةاألجهزةوتبطيناملكسورة،األجهزةتصليح•
.العلويةاألجهزة

.القاعديةوالصفائحاإلفراديةالطوابعصنع•



 
 
اإلكريل املنشط ضوئيا

light-activated acrylic

.ويضات وهو يستعمل ألغراض متعددة في مجال التع, ظهر في السنوات األخيرة إكريليمنتج 

:تتكون املادة من 

Urethane dimethacrylate( matrix)-

Acrylic copolemer-

-Micofine silica (filler)                  

ثيييييال تصييييينع هيييييذه امليييييادة عليييييى شيييييكل صيييييفائح أو قطيييييع جييييياهزة ، وبعيييييد تكيييييييف الصيييييفيحة عليييييى امل
رة مياإلكرييلثم تضياف األسينان ويصيلب , نانو متر 500-400تصلب بضوء طول موجته ,الجبس ي 

أخرى 



املحاسن

للمونوميروجودال•

التصلبيالتقلصمناإلقالل•

املخبريةاملراحلعلىاملصروفالوقتتوفير•

أفضلانطباق•





املواد املبطنة الطرية
acrylic soft liner

هناك مجموعتان رئيسيتان من املواد •
:املبطنة الطرية

.املواد املبطنة الطرية اإلكريلية-

.املواد املبطنة الطرية السيليكونية-



املواد املبطنة الطرية اإلكريلية

يبالتركحسباملوادهذهمننمطانهناك
النمطزويتمي,بالشكلاملوضحالكيميائي

 أقلبأنهالثاني
 
الفمويةللمخاطيةتخريشا

 وأقل
 
علىاحتواءهبسببللتحسسإحداثا

butylmethacrylate monomer 
 
منبدال

methylmethacrylate



:املحاسن•
االجهزةإكريلمعالقوي لتصاقاال-

عاليةتمزق مقاومة-

تلميعهايمكن-

.اإلكريليةاألجهزةتنظيفموادتجاهمعقولةمقاومةتبدي-

:املساوىء•
املرونةضعف-

(قاسيةتصبح)الزمنمعامللدنفقدان-

باملاءينتبجبعضها-



مكيفات النسج
tissue conditioner

:التركيب•

.بالجدول موضح•

مكيفاتمزاياأهمإحدى•
مخرشةغيرأنهاهيالنسج
فيراملونوميعلىاحتوائهالعدم

السائلتركيب



:االستعمال•
:فيمساعدكعاملتستخدماالسميشيركما

عندللخطرةاملعرضواملتأذيةالنسجوتدبيرمعالجة)للجهازالحاملةالنسجتكييف-
،أوجهازيةأمراضأو،مكتسبةأووالديةتشوهاتمنيعانون الذيناملرض ى
باباألسمنمزيجأو،السيئةالتعويضاتكالصرير،مؤذيةفيزيولوجيةعوامل

صحيةحالةفيلتصبح(السابقة

مؤقتةكسدادةتستخدم-

الجراحيةاملناطقحماية-

القاعديةالصفائحاستقرارتأمين-

Surgicalجراحيةواقياتعمل- stents

وظيفيةطابعةكمادة-



:الخواص املثالية التي يجب أن تتمتع بها مكيفات النسج

االنسياب تحت الضغط الثابت-

املرونة الكبيرة-

أن تبقى لزجة لعدة أيام-

أن تحسن من ثبات الجهاز املتحرك-



املراجع

1- Applied Dental Materials william J ,O,Brien

2- Dental Materials and Their Selection McCaabe

3- Essentials of Complete Denture Prosthodontics  Sheldon Winkler




