
املساحيق الكاسية

Investments



:Investingالكس يتعريف

التغيراتتقاومبمادةوأوتادهالشمعيالنموذجتغليفعنعبارةهو •
.عملهمراحلمختلففيواملعدنللشمعوالخطيةالحجمية

ًهامةالكس يعمليةتعتبر•
 
خاللفمندنيةاملعالسنيةللتعويضاتبالنسبةجدا

طابقممصبوبمعدنينموذجإلىالشمعيالنموذجتحويليتمالعمليةهذه
التييةالكاسباملادةالكس يقالبوملءالشمعيالنموذجبكس يوذلكلألوًل

ًوتؤمنعاليةحرارةدرجاتتتحمل
 
ًتمددا

 
وباملصباملعدنلتمددمقابال

ً
 
.الصببعدلتقلصهومعاوضا





:الكاس ياملسحوق صفات
:يكوًنأنيجب

•ً
 
.املصبوباملعدنتدفقعنالناتجةللصدمةمقاوما

•ً
 
.واملعدنالشمعمنلكلوالكميةالحجميةللتغيراتمعاوضا

.الرطوبةأوللحرارةالتعرضوالتصلبعندالتمددعلىقادرا•

•ً
 
نعالناتجةالغازاتمساماتهاخاللمنيتحرًرأنيمكنبحيثمساميا
.اإلحماء

•ً
 
.(املصبوبةاملادة)املرممةسطحعلىيؤثرالًوأملسا

شمعالفيالخطيةأوالحجميةالتغيراتجميعفيالعاليةلحرارةلامقاوم•
.واملعدن

•ً
 
.للنموذجالتفاصيلأدقإلنتاجقابال



:الكاس ياملسحوق عملمبدأ

(املعدنتقلصيساوي الكاس ياملسحوق فيالتمدد)هوالكاس ياملسحوًقعملمبدأإن•

.الكاس ياملسحوًقفيخاصةأهمفإنهاوبالتالي•



:الكاسيةاملساحيقأنواع
نظمةمحسبوتقسم:الجبسيةالرابطةذاتالكاسيةاملساحيق-1

:الىISOالعامليةاملقاييس

.التيجانوالحشواتلصبحرارًيتمددذو:1نمط

.التيجانوالحشواتلصبرطوبيتمددذو:2نمط

.رًيحراتمددهاملتحركةاألجهزةقواعدلصبجبس يكاس يمسحوًق:3نمط

:الفوسفاتيةالرابطةذاتالكاسيةاملساحيق-2

عاليبمحتوًىأخرًىتعويضاتوالتيجانواملصبوبةالحشواتلصب:Iنوع
.عليهاالخزفخبزسيتمالتيكروم-النيكلوالبالديومخالئطأوالذهبمن

.كوبالت-الكروممناملصنوعةاملتحركةاألجهزةقواعدلصب:IIنوع



:الجبسيةالرابطةذو الكاس ياملسحوق -1

:وسائلمسحوًقمنمزيجوهو

:مناملسحوق يتألف

ماكليهأوالكريستوباليتأوالكوارتزأو%70-55تتراوحبنسبالسيليكاوهي:للحرارةمقاومةمواد
.(السيليكامنمختلفةبلوريةأشكالفهما)

الجبسوأاالمثلةجبسيستخدموقد(املائيةنصفالكالسيومكبريتات)الجبس:رابطةمادة
.الحجرًي

.(الصوديومكبريتاتوالبوراكس)التصلبزمنلضبطمواد-1:وهي%5:مضافةمواد
مثلمنحلةصخريةأمالحوالبوريكحمض)الحرارًيالتمددعلىللتأثيرمواد-2

NaCl,LiCl,KCl).

يهافاملكوناتبعضاندخالمنالخليطةلوقاية(الغرافيتمسحوًقأوالنحاس):مرجعةمواد
.أكبربشراهةاألكسجينمعترتبطحيث

.ملونات

.املقطراملاءفهوالسائلأما



:ي الحرار السلوكو التصلبعلىالتركيبتأثير 

:للحرارةاملقاومةاملواد•

ًتضعفللجبسالسيليكاإضافةإن•
 
لتحسينيليكاالسبلوراتتستخدماللذلكللحرارةمقاومتهقليال

تتمددلسيليكااوبلوراتيتقلصالجبس)التسخينعندابعادهتغيرلضبطبلللجبساملسحوًقمقاومة
.(لتعاوض



:ي الحرار السلوكو التصلبعلىالتركيبتأثير 

:(الجبس)الرابطةاملادة•

درجة700حتىمسخنو,2-1مسحوًق-ماءبمعدلممزوجاالمثلةجبسمنمصنوعجبس يمثالان•
.%3حواليتقلصهمجموعيبلغمئوية

.%1التقلصفيبلغ4-1مسحوًق-ماءبمعدلممزوجالحجرًيالجبسمنمصنوعجبس يمثالفيأما•

.العاليةمقاومتهالىإضافةرابطةكمادةالحجرًيالجبساستخداميفضلالسببولهذا•



للحرارةقاومةاملللمادةعالقةوالللمادةالتصلبيالتمددعناملسؤولةهيالجبسيةالرابطةاملادة•
.به

خداماستأوبماءالتصلبقبلاملادةغمرحالفي)الرطوبيالتمددعناملسؤولهوالجبس•
.(رطبةبطانة



:بـالكاسيةللمادةالتصلبيالتمدديتعلقكما

.املسحوًقفيالجبسكمية-1

.املستخدمالجبسنوع-2

.مسحوًق-ماءمعدل-3

.املزجطريقة-4

.الكس يطريقة-5



:التركيباختالفتأثير 

:الىالسيليكازيادةتؤدي

.التصلبوالعملزمنزيادة-1

.الكاسيةللمادةاالجماليالتمددزيادةوباملحصلةالحرارًيالتمددزيادة-2

.للضغطالكاس ياملسحوًقمقاومةمناالقالل-3



لرابطةاذاتالكاسيةللمساحيقالفيزيائيةالصفات
:الجبسية

Settingالتصلبيالتمدد• Expansion:

هناككوًنيالجبسيتصلبفعندما،التصلبعمليةأثناءالكاس ياملسحوًقيحدثهالذيالتمددهو•
.%0.4–0.3بينتتراوحخطيةزيادة

.الكاس ياملسحوًقفيالسيليسوجودالتمددهذامنويزيد•

:عندماالتمددهذاويزداد•

.املزجزمنيزيدعندماأواملاءنسبةأوالحرارةدرجةتنخفض•



Hydroscopicالرطوبيالتمدد• Expansion:

طةالرابذوالكاسيالمسحوقأنوجدنافلقد،الماءمعتماسهالدىالمادةتمددبهنقصد
.الماءمعبتماسكانتإذامرتينيتمددالجبسية

Thermalالحراريالتمدد• Expansion:

.والسيليسالجبسمنبكليتعلق



:الجبسلمركباتالحراريالتمدد
خطيتمددإلىيؤدي150وحتىالغرفةحرارةدرجةمنالجبسحرارةدرجةارتفاعإن•

150حرارةدرجةمنوابتداءً • 250حرارةدرجةحتى ً  الكالسيومكبريتاتتتحول ً 

.طيختقلصعلىنحصلوهنا،المائيةنصفالكالسيومكبريتاتإلىالماءثنائية

250حرارةدرجةمنابتداءً • 350حرارةدرجةوحتى ً  الكالسيومكبريتاتفإن ً 

.(صتقل)الماءمنزوعةبيتانمطمنالكالسيومكبريتاتإلىتتحولالمائيةنصف



علىنحصلذلكةونتيج،ألفاالكالسيومكبريتاتإلىبيتاالكالسيومكبريتاتتتحوًلذلكبعد•
الكاس ياملسحوًقوضمنهاالبوتقةإحماءتوقيفعدميجبلذلك،%4–3.5إجماليتقلص
.مرتينإحماؤهايجوًزالأي.تبردأنبعدإحمائهاوإعادة



:السيليسملركباتالحراري التمدد

بدرجةتواجدانيالكريستوباليتوالكوارتزفإنالسيليكامركباتلتمددوبالنسبة•
عكوستمددالوهذا,بيتاالطوًرالىيتحوالنتسخينهماوعند,الفابطوًرالغرفةحرارة
.التبريدعند

:السيليسمركباتمننوعوهو،الكوارتزهناك•

500ًالدرجةحتىالغرفةحرارةدرجةمن• .ضعيفخطيتمددعلىنحصل  

500ًحرارةدرجةمن• 600ًإلى   .%1.4إلىالتمدديزداد  

بنيةالسيليسيأخذمئويةدرجة3171فوًقماإلىالتبلوًرحرارةدرجةارتفعتإذا•
.الزجاجيبالسيليسعندئذويدعىالتبلوًرعديمةزجاجية



تسخينباليحضروغالبانادرمعدنوهوالسيليكااطوارمنطوًروهو:للكرستوباليتبالنسبةأما•
.عاليةحرارةلدرجاتللكوارتزالطويل

ًالتمددفيكوًن•
 
200ًحرارةدرجةإلى%0.5ضعيفا   .

250ً–200بين%1.2حدودفيالتمددهذاويصبح•   .

.%1.7التمددهذايصبح500حرارةدرجةوفي•

300ً–200حرارةدرجةبينماالكاس ياملسحوًقبوتقةإحماءيجبلذا• تشققلتجنبهادئبشكل  
.الكاس ياملسحوًق



ًتتحوًلاملادةهذهأنإلالكريستوباليتتمددانتظامعدميعود•
 
ًتحوال

 
درجةبعدرجعيا

270ً-220الحرارة إلىعياملربالشكلمنذراتهاتتحوًلحيثبيتا،شكلإلىألفاالشكلمن  

.%6–3بينيتراوحتمدديسببممااملكعبيالشكل

ًفإنللكوارتزبالنسبةأما•
 
375ًالدرجةفيلكنيحدثتحوال تمددالتحوًلهذامعيتوافقحيث  

.املسدس يالشكلإلىاملستطيالتمتوازًيألفاالشكلمنيتحوًلحيث%8قدره

.الكوارتزمنأكبرالكريستوباليتتمددإن•





:الفوسفاتيةالرابطةذو املسحوق 

:املسحوق تركيب

:(الكريستوباليتوالسيليكا)للحرارةمقاومةمواد-1
SiO2(السيليسأكسيدثاني):78.5%.

NH4H2PO4:8.5%الهيدروجينثنائيةاألملونيومفوسفات~:رابطةمادة-2
.ناعمبشكلاملطحوًن

ربطفييساعد)MgO:9.5%املغنيزيومأوكسيد~
.(الجزيئات

ملنعمرجعةعناصروهي)%3.5ألومينأوالغرافيتعناصر~
.(التأكسد

.(1املقطراملاءمع3السيليسغراء)الغرويالسيليسفهوالسائلأما



:     املغنيزيومأكسيد عمل

املغنيزيومأكسيدمعاملاءوجود•

•5H2O + MGO + NH4H2PO4→NH4MGPO4 + 6H2O
:املعادلةحسبيتفككفوسفاتومغنيزيوماملعقد•

•2(NH4MgPO4.6H2O→MgO + P2O5 + 2NH3 +13 H2O
تفاعلبسببسابقهمنللحرارةمقاومةأكثرالناتجواملسحوًق•

MgOاملركب + P2O5معSiO2للتشكالعاليةالحرارةدرجاتفي
.Straviteتدعىسيليكاتيةخزفيةمركبات



:فاتيةالفوسالرابطةذو الكاس يللمسحوق الفيزيائيةالصفات

منتجنافوسفاتسيليكومنمركبتشكلخاللمنتتحقق:املقاومة
الضغطمةمقاًوتبلغوالهيدروجينثنائيةفوسفاتمعالسيليكاتفاعل

2.5MpaللنوعI10وMpaللنوعII.

دالتمدباستخدامالتمددزيادةيمكنو%0.4تقريبايبلغ:التصلبيالتمدد
.%0.8-0.6الىليصلالرطوبي

عنواملسؤول%0.8بمقدارللحرارةتعرضهعنديتمدد:الحراري التمدد
.الكريستوباليتوالكوارتزبلوراتذلك

حالفيكماالعاليةالحرارةدرجاتفيللتقلصتتعرضالالرابطةاملادة
.الفوسفاتيةالرابطةذاتاملساحيق

.باملاءديدهتمأوالسيليكاسائلباستخدامالتمددبمجموعالتحكمويمكن



احيقاملسفييالحظماوأكثرقفزاتبشكليتمالحاصلالتمددإن•
لدرجاتاجئاملفاالرتفاعوالكريستوباليتمنكبيرةكميةعلىالحاوية
.املادةتفككوتخربالىيؤديالحرارة

بإرجاعًنالكربًوليقومالغرافيتعلىالكاسيةاملساحيقبعضتحوًي•
.تأكسدهامنعوبالتالياملنصهرةبالخليطةاملحيطالوسط

خاليةتكوًنأنيجبالبالديومخالئطلصباملستخدمةاملساحيقإن•
البالديوممعلالتحادكيميائيةشراهةيمتلكالكربوًنألنالغرافيتمن

.الصبةفيهشةمناطقفيتشكل



:التصلبزمن

.دقيقة21–14بيناملزجلحظةمنللتصلبالالزملزمنا

.متجانسةاملسحوًقذراتتكوًنوأن،السائلكميةبازديادالزمنهذايزداد

.املزجزمنوازديادالحرارةدرجةبازديادالزمنهذايقل



ةالرابطذو الكاس ياملسحوق فيالفيزيائيةالخواص
:الفوسفاتية

:التصلبيالتمدد

.املزجزمنبازديادويقلالسائلبنقصالتمددهذاويزداد،%1.2–0.4بينيتراوح

:الحراري التمدد

.%2.5–1.7بينيتراوح،التصلبيالتمددمع



:مساوئًهذهًاملساحيق

م1375فوًقالحرارةدرجةزيادة• .خشنسطحذاتصبةاعطاءوتشققهأوالقالبكسرالىيؤديقد  

والكاسيةادةاملكثافةزيادةالىذلكفيؤديعالبتركيزالسيليكاسائليستخدمعاللتمددالحاجةعند•
.املساماتمنتسربهلعدمالهواءبقاءبسببمكتملةغيرصباتينتجواملساميةتقليل

.التمددوللمقاومةاملسحوًقفقدانتؤديالتخزينفترةفيالرطوبةمعاملسحوًقتفاعل•



؟السابقيناملسحوقيندرسناملاذا
.ثمينةغيرومنها،ثمينةنصفومنهاثمينةفمنها،تختلفالصبمعادنألن

1100ًمنأكبرانصهارهادرجةالثمينةونصفالثمينةغيرأنحينفي.1100ً إلىتصلالثمينةانصهاردرجة   ،
:فإنوبالتالي

0011ًمنأكثرانصهارهادرجةخليطةكل جبسالألن،الجبسيةالرابطةذيالكاس يباملسحوًقصبهايجوًزال  
.مئويةدرجة1100منأكبرحرارةدرجةفييتفتت

1100ًمنأقلانصهارهادرجةخليطةوكل .الجبسيةالرابطةذيالكاس يفينصبها  



:ليكاتالسياتيلبرابطةالكاسيةاملساحيق

:وسائلمسحوًقمنتتكوًن•
:مناملسحوق يتألف•

.(مختلفةبأشكالوزجاجالسيليكا)للحرارةمقاومةمادة~

.األخرًىاألكاسيدبعضوالكلس ياملغنيزيومأكسيد~

.(سيليكاتأورثواتيلتترا)الرابطةاملادة~

.السيليكالهالمكحوليمحلوًليكوًنأنفيمكنالسائلأما•
اآلخرواتالسيليكايتيلاالوًلسائلينبنظاماملساحيقهذهتكوًنأنيمكن•

.االيتيليالكحوًلمنحمض يمحلوًل
اتيليالثانوغرويةسيليكاتاالوًلفالسائلالسوائلثالثينظامويوجد•

.ايتيليكحوًلالثالثوالسيليكات



:الخواص

.الفوسفاتيةالرابطةذاتاملساحيقمنأكثرالعاليةالحرارةدرجاتمقاومةعلىقدرة•

.الراتنجفيتغمرولزيادتها1.5Mpa:منخفضةللضغطمقاومتها•

.%0.5و%0.4بينيتراوح:التصلبيالتمدد•

1000ًمابينالتسخينعند:الحراري التمدد•   -1177ً .%1.8-1.5قدرهتمددعلىالحصوًليمكنم  

.ضعيفةمقاومتهاألنفائقةعنايةالىتحتاجأنهامساوئهامن•



:الثمينةالمعدنيةالخالئط•
.البالديومأساسهاخالئط-2.الذهبأساسهاخالئط-1

:الثمينةغيرالمعدنيةالخالئط•
.الكوبالتأساسهاخالئط-2.النيكلأساسهاخالئط-1

.وخالئطهالنقيالتيتانيوم-3

الزجاجأوالخزفصب•

.معهاتستخدمالتيبالخالئطالكاسيةالمساحيقأنواعبعضيربطالتاليالجدولو•



IPS EmpressقوالبفوسفاتيةIPS 

Empress

Castorit® all 

speed

ة ًالخالئطًغيرًالثمينفوسفاتية

Dentaurum Vestالخالئطًالثمينةفوسفاتية

Bellathermجميعًالخالئطفوسفاتية

Auroplusالمعادنًالثمينةجبسية

Bellavest Tجميعًالخالئطفوسفاتية

SH Bellavestجميعًالخالئطفوسفاتية

Bellastar XLجميعًالخالئطفوسفاتية

Bella sunجميعًالخالئطفوسفاتية

اخلالئطنوع الرابطةاالسم التجاري





:سوائل مزج للمساحيق الكاسية

BegoSol:
.BEGOمنالكس يملوادمزجسوائل

،التطبومنطقة ًالخليطةعلىاعتمادا يق 
BegoSol®ًُن ك  ًُيم  ن 

َ
ًأ

َ
ط

َ
ل
 
رً ماءبُيخ

َّ
ط

َ
وُمق

َ
أ

كيزً التًرإلى(الشوارد)املعادنمنخاليماء ً
BegoSol®HEمنالتركيززيادة.املطلوب or

K،يةالكاسللمادةالتمددزيادةالىيؤدي.



•BegoSol®HE:
الكس يملوادخاصمزجسائل•

Bellavest SHوBellavest T



:نماذج من الكواسي
• Bella sun (فوسفاتيةرابطة)

• :الميزات
Features

• معالجةوقتمعالجسوروللتيجانكسيمادة
حواليعاليةحراريةبيئةتأثيرتحتحتىطويل

.مئوية30حرارةدرجةفيد3

• جميعو،انسيابيةبخصائصتمتازأنهاكما
ممكنةالجسوروالتيجانواستخداماتاستطبابات

.بوساطتها

• والثمينةالمعادنمعذلكوجدا ًعاليةمالئمةدقة
،الثمينةغير

• ))بوساطةبالتمددالتحكميتمو Bego Sol )).



BegoSol:املزجسائل

.د20:7الحرارةدرجةفيالعملوقت

.د30:4الحرارةدرجةفيالعملوقت

.سنتين:التخزينمدة



DIN:علىبناء  المادةخصائص EN ISO 9694

BegoSolتركيزمع• 50%:

.د14:التصلببداية•

.7Mpa:الضغطقوة•

.%1.32:الخطيالحراريالتمدد•

BegoSolتركيزمع• 80%:

.د13:التصلببداية•

.7.5Mpa:الضغطقوة•

.%1.36:الخطيالحراريالتمدد•



•Bellastar XL:(فوسفاتيةرابطة)

ًجدعاليةدقةذو،فيهيوضعمكانأيفيللحرارةمقاومو،االستعماالتمتعددجديدجيلهوو•
 
ا

.الستخدامهاملرافقةالصبلنتائج

.كبيرةنعومةذو،الكس يملوادجديدنموذج•

.مثاليةانسيابخصائصذووكريميإلىسّيالقوامذو•



BegoSol:املزجسائل• K

.غ100\مل25:املزجنسبة•

.3\3.5:مئوية23\20درجةفيالعملزمن•

.%80-%65:الثمينةللمعادنالسائلتركيز•

.%100-%80:الثمينةغيرللمعادنالسائلتركيز•

.التقليديةوالسريعةبالطريقةممكن:االحماء•

.الثمينةغيروالثمينةاملعادنخالئطمعللتطبيققابل•

K((Begoمنتجبوساطةبهالتحكميتموموثوًقتمددذو• Sol).



Bellastar
DIN:علىبناء  املادةخصائص EN ISO 9694

BegoSolتركيزمع• k 70%:

.د7.5:التصلببداية•

.5.5Mpa:الضغطقوة•

.%0.9:الخطيالحرارًيالتمدد•

BegoSolتركيزمع• k 100%:

.د7:التصلببداية•

.6Mpa:الضغطقوة•

.%1.1:الخطيالحرارًيالتمدد•



SH((Bellavest)):( فوسفاتيةرابطةذو)

ًرالجسًووللتيجانالدقةعاليةكس يمادة:التعريف
لجةاملعاالثمينةغيروالثمينةاملعادنمناملصنوعة
.التقليديةبالحرارةأوالحراريةالصدمةبوساطة

))بوساطةمعالجتهاالسهلمنو Bego Sol )) HE،خالية
ووقتفوسفاتيةرابطةذاتأنهاكما،الغرافيتمن

قساوة.فائقةنعومةذوصبسطحمعدقائق5معالجة
.تفريغهالسهولةمنو،مستقرةوثابتةحديةذات



Bellavest SH
DIN EN ISO 9694:خصائص املادة بناء  على

BegoSolتركيزمع• 50%:

.د10.5:التصلببداية•

.4.2Mpa:الضغطقوة•

.%0.8:الخطيالحرارًيالتمدد•

BegoSolتركيزمع• 80%:

.د10:التصلببداية•

.5.1Mpa:الضغطقوة•

.%0.9:الخطيالحرارًيالتمدد•



•Bellavest))T)):( فوسفاتيةرابطةذو)
الغرافيتمنخاليةالجسوًروالتيجانلصبالدقةعاليةصبمادة•

ملدىارهااختبوتجريبهاثم.الثمينةغيروالثمينةاملعادنأجلمنتستخدم
خينهاتسيمكنوتفريغهاالسهلمنوثابتحدذاتاملعالجةواملالئمةدقة

.التقليديةبالطريقةفقط
.البالديومخالئطلصبتستخدم•
:الفيزيائيةالخصائص•
.دقائق5حواليمئويةدرجة20عنداملعالجةوقت•
.دقائق3حواليمئويةدرجة27عند•
Bego))باستخدامالكاملالتمدد• Sol))100%3حوالي%.



Bellavest T
DIN:علىبناء  املادةخصائص EN ISO 9694

BegoSolتركيزمع• 90%:

.د9.5:التصلببداية•

.10Mpa:الضغطقوة•

.%1.2:الخطيالحرارًيالتمدد•

BegoSolتركيزمع• 50%:

.د9.5:التصلببداية•

.7Mpa:الضغطقوة•

.%1.05:الخطيالحرارًيالتمدد•



•Auroplus(ًجبسيةرابطة)
مادةًكس يًخاليةًمنًالغرافيتًتستخدمًمنًأجلًالحشواتً:ًالتعريفً•

اتًذاملصبوبةً،ًوًالتيجانًوًالجسورًوًاألجهزةًالجزئيةًللمعادنًالثمينةً
.(جبسيةرابطةً)
.البالديومخالئطتستخدمًلصبً•
Bego))ًمادةًكس يًخاصةًلتقنيةًالحشوةًاملصبوبةًباملشاركةًمعًسائلً• Solًً))

ًلجميعًأنواعًاألعمالًاملنجزةًبوساطةًامل
 
عادنًللمزجًكماًأنهًمناسبًأيضا

منًالثمينةًوًخاصةًصبًالسطوحًالناعمةً،ًوًهيًذاتًدقةًمالئمةًعاليةًوًتًؤ
وًمنًالسهلًتفريغهاً،ًوًخاصةًعندًمزجهاًمعًاملاءًاملقطر.ًحوافًثابتةً

.لإلعدادًللتسخينًالتقليديً



•((Bellatherm))(فوسفاتيةرابطة):

تعتبر،فوسفاتيةرابطةذاتصلبةكس يمادة:التعريف•
يهوالركودإلىتميلالو،األبعادحيثمنمستقرة
ادةاملهذهتقدمكما،العاليةالتصلبلدرجاتمناسبة
ازةممتمالئمةدقةإلىباإلضافة،جيدثباتذاتحواف

.الجارًيءاملابوساطةاملتصلبةاملوادمنإزالتهايمكن،و



•Dentaurum Vest(فوسفاتيةرابطة):

:التقنيةالبيانات•

•ً لترملي38:غ150:املزجنسبة 

•ً السلبيالضغطتحتث60:املزجوقت 

د40التقليدية ًاإلحماءلطريقةالتصلبوقتد5-4:العملوقت•

%1,16:الحرارًيالتمدد•

%0,10>:التصلبيالتمدد•

Mpaأيبيإم4,5:القّوة•

ًالكس يماّدة• ًاملعدنلخالئطالخاّصة  الثمين 

:التوفر•

كيلوغرام6=غ150×40مسحوًق•

•ً لترملي1000السائل 



:التفاصيلإعادةً دقة

التفاصيلإعادةً فيعاليةدقة•
تاجفيُيساعُدانالحرارةوثباتالناعمةاملسحوًقحبيبات•

 
وبةمصبسطوحإن

ًناعمة
 
.املشمعللنموذجدقيقةاألصلطبقونسخةجدا

•dentaurum vestًمصّممفوسفاتيةرابطةذاتكاسيةمادة
 
ميعلجخصيصا

ًاملعدنخالئط .الثمين 
ُنًهو• ك  ًُيم  ن 

َ
ًُيسَتعمَلًأ :إلنتاج 

•Inlays
•Onlays
وحيدةتيجان•
جسوًر•
تليسكوبيةتيجان•
مخروطيةتيجان•



:الحراريةالصدمة

ًعنالنظربغض• ُجًاملختبرشروط  ،ثابتةظهرتالتيالَنتائ 
 
التمددمنتنَتُجًالكس ياّدةملالكليًّالتمددُعموما

.سويةوالحرارًيالتصلبي

ًتم•
 
،هذهفي.التصلبفعلردًّمنعبالكاملتقريبا نيهذا,الحرارًيدالتمدمنيتحققالتمددمجموعالحالة  َيع 
ًالتشميعوموادالسريعاملزجاملحيطة،الحرارةدرجاتمثلالتأثيراَتً فة  َتل 

 
خ
ُ
هاتأثيَرًال)أكريليكع،شم)امل

َ
.ل

ًنوعية:النتيجة•
َ
ممتازبشكلالصدمةوضبطالتفاصيلإعادة



:ستخدامال 

لَبهالذيفقط•
َ
:املزجفيالتقنييط

ًالسائلواملسحوًقمنكافيةكمية•
ُ
لط

 
خ

َ
شروطمعالكريمبقوامتصبححتىت

ًالَصّبً .املثالية 

مُحً• .سيطبيكوًنالكس يحتى.هادئبشكلللكس يالكافيالعملوقُتًَيس 

:الحماء•
:ًيإختيارًُهو•

وًُاملسرعاستعمال•
َ
.التقليدية ًاالحماءطريقةأ

• 
 
:صحيا

ضرورًيغيراألخطاَرًتفاد•

ًالغبارً تراكم• العمَلًمكانفياملخّفض 

•DentAurum vestالغبارمنخفضةكس يماّدة.



Castorit:

Castorit®ًallًspeedتعليماتًلالستعمالً

1نوعً

•Castorit®ًallًspeedًملتط
 
ًمناسَبًجدا انًوالجسور  ًمادةًكس يًللتيج  لبات 

ًخالئطاالحماءًالسريعًعندًاستخدامً
َ
.غيرًثمينة

ًهيًتمددًعاّمًعاليًوحريةًاختيارًاالح• ًالفوائدًالخاّصةًلهذاًالكاس ي 
 
ماءًمسبقا

ًاملرممة .بدونًخسار ةًنعومةًسطح 

•ً .وميّزةًأخرىًهيًاملجالًالعامًللتطبيقات 

ًًالتيًُيم ً• ج  ًللَنتائ  ًالعاليةًالنوعية  ًالكاملة  ذًالفائدة 
 
خ
َ
ًأل ن 

َ
ُنًأ نَجَز،يجبك 

ُ
ت

االهتمامًبالتعليماتًالسابقة



:نسبة املزج

Size 3 ring 150 g : 39 ml (Powder : Liquid)
Size 6 ring 300 g : 78 ml (Powder : Liquid)

.ثانية60:ًزمنًاملزجً
.د7-6:ًمئوية20زمنًالعملًعندًدرجةًحرارةً



:لإلحماءالسريعةالطريقة-1

.فقطمعدنيةبوتقةمعفقطتطبق•

.د30األعظميود20املثاليالتصلبزمن•

ًمحمىفرًنفيالبوتقةتوضع•
 
.النهائيةالحرارةلدرجةمسبقا

CoCr / NiCr: 900 °C – 950 °C/1652 – 1742 °F

Precious alloys: 700 °C – 750 °C / 1292 – 1382 °F

Precious porcelain fusing alloy: 800 °C – 850 °C / 1472 – 1562 °



:البوتقةحجمعلىيعتمدالنهائيةالحرارةدرجةعلىاملحافظةزمن

Size 1 and size 3 rings: minimum 40 minutes

Size 6 and size 9 rings: minimum 60 minutes



®Castorit)املادةخصائص all speed):

DINلـوفقا• EN ISO 9694

.د8:البدئيالتصلبزمن•

.11Mpa-9:الضغطمقاومة•

.%0,08:الحرارًيالتمدد•

.%2,5:التصلبيالتمدد•



:التقليديةاالحماءطريقة-2

Hold at 250 °C / 482 °F for one hour.

According to the alloy, heat to a final temperature of 700 – 950 °C / 1292 – 1742 °F.

.دقيقةكلدرجات5االحماءدرجة

ًالبوتقةحجمعلىيعتمدالحرارةدرجةعلىاملحافظةو
 
.د60-30منتقريبا



IPS Empress Esthetic Speed Investment Material 

•IPS Empress Esthetic line (ًرابطة
(فوسفاتية

ذوًرابطةًمسحوقًكاس يًسريعً•
والبًًتمًتطويرهًخصيصاًلقفوسفاتية

IPS Empressدمًاملادةًتقهذه.التجميلية
نتائجًدقيقةًبالنسبةًلنعومةً

عملًالطريقةًاملثلىًإلتمامًال)السطوح
(بالنظامًاالصلي

•VIVADENT IVOCLAR



VIVADENT IVOCLAR

•PCT®FlexVest(فوسفاتيةرابطة)
.التقليديو السريعلإلحماءفوسفاتيةرابطةذو كاس يمسحوق •

:االستخدامميزات•

.ساعات8الىيصلعملزمن-1

.االستخدامسهولة-2

.احماءطريقتي-3



PCT®FlexVest

:الدقة•

.دقيققالبتعطي-1

.(املرممة)الخليطةسطوحفينعومة-2

.اقلعملزمن-3

:الثبات

.النزعسهولة-1

الحوافثبات-2



PCT®FlexVest

.رابطةًفوسفاتيةذوً•

.لكس يًالخالئطًالثمينةًونصفًالثمينة•

.لكس يًمعادنًاالساسًفيًالتيجانًوالجسوًر•

.يستخدمًمعًبوتقةًمعدنية•



CYCLARCًمنJ.MORITA 

ومالتيتانيخالئطوالنقيالتيتانيومصباملمكنمنCYCLARCنظاممع•
.األسنانتعويضمجالفياالستخداماتلجميع

ً-ألومينانظامTitavestالكس يماّدة،• ًلهاملغنيزيومأكسيد  يمزج.ةخاصأهمية 
.أساس يمركباملاّدةفُتصبُحًالذيخاّصًسائلَمع

•Titavest CBالجسوًروللتيجانيستخدم.

•Titavest ME and MZاملقاومةالنماذجتقنيةفيستخدمت.

http://www.jmoritaeurope.de/CyclarcEng.html
http://www.jmoritaeurope.de/CyclarcEng.html


Trivest

Trivestتعليماتًاستعمالًً•

:Iمسحوقًكاس يًنوعً•

ًوالجب• ًالجرافيت  ن  هوً.ًسيتميزًبنسبةًتمددًعالية،ًودقةًعاليةًًوخاليًم 
ًإلىًاملتطلباتًالتعويضيةًذاتًالنوعيةًالعالي

 
ةًاملَصنوَعةًمنًُيناسُبًخصوصا
ً ًثمين  .معدنًغير 

نَجً•
ُ
ًت ن 

َ
ُنًأ ك  ًالتيًُيم  ًعلًالتمدد  مُحًلهاالدرجةًالعاليةًللسيطرة  س 

َ
ًاملزجًت َزًبسائل 

ً ًاملعدنًغيرًالثمينًاملتداخلة  .بمالئمةًممتازة،ًحتىًبسبائك 

.ملًسائلًمزج33-غًمسحوًق150:نسبةًاملزج•

.دقيقتينًفيًجهازًتفريغًالهواء:زمنًاملزج•



Trivestخصائص مادة 
 ل 

 
DIN EN ISO 9694طبقا

•ً %100املزجسائل 

مليمتر195–185سيولة•

.ث30ود7األوليالتصلبوقت•

4Mpa-3:الضغطمقاومة•

%1.21:الحرارًيالتمدد•

%3.28:التصلبيالتمدد•




