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:ملحة تاريخية

.خزفيكاملجهازلصنعDuchateauاستخدمهحين1774العامإلىالسنيالخزفاستخداميعود•

الصناعيةاللثةلصنعالخزفعجينةدوالبارطور 1820عام•

Charlesقام1903عامفي• Landكسرللتعرضهاألساسيةوسيئته,بالتينيةرقاقةعلىالخزفبخبز,
.املعدنعلىالخزفخبزطريقةتطويرالعشرينياتفيتمذلكولتفادي



:السنيالخزفتركيب

املكوناتنسبفيإختالفمعولكناملنزليةاألوانيفياملستخدمالخزفتركيبهفييشبه•
.أعلىارالفلدسبنسبةالسنيالخزففي-أعلىالصلصالنسبةاألوانيفي)األساسية

:وسائلمسحوق شكلعلىينتج•

:مناملسحوق يتكون 

املائيةماأللومنيو سيليكاتعنعبارةهي:(الطفالينأوالصلصال)الكاؤولينمادة-
Al2O3.SiO2.2H2Oقيصبحباملاءمزجهعند.ظالليتهالخزفيعطي,خاصبنيلونه 

ا
ابال

 ويصبحيتكثف.للتشكيل
ا
,%4بينبنسبةيستخدم.ْ  1600عندصلبا

تصاقهالطريقعنالخزفمتانةالخبزفيزيدقبلالخزفذراتبربطيقومالذيوهو
.التشكيلقابليةويحسنللحرارةتعرضهعندالصوانبحجر



:تركيب الخزف السني

:K2O.Al2O3.6SiO2(الصحراءبلق)الفلدسبار-

األساس ين املكو الثنائيةالبوتاسيومواألملنيومسيليكاتوهو
.األحمرأوللرماديمائلأبيض%80-70السنيللخزف

 ْ  1150عندباالنصهاريبدأ
ا
تاللوسيبللوراتإلىمتحوال

ْ  1520عندتنصهرالتي

إعطاءويةالشفوفوإضفاءالهيكلامتالءوالخزفثباتوظيفته
.مسيلةكمادةالالزميناللمعانوالبريق



:السنيالخزفتركيب

أوكسيدSiO2)الصوانحجرأوالسيلكاأوالكوارتز-
:(السيليسيوم

1400بينعاليةانصهارهادرجةاللون عديمةمادة

ألساس ياالهيكلتشكيلوالصالبةوالقساوةزيادةوظيفتها.املسحوق من%20-10بينوتشكل,  1600-ْ  
الصلصالوالفلدسبارحولهيجتمعالذي

 تبقى
ا
.البصريةخواصهالخزفتعطيوالخبزخاللثابتة



:السنيالخزفتركيب

كربونات,البوتاسيومفوسفات)املوادانصهاردرجةخفضعلىتعمل:مسيالت-

.(البوراكس,الصوديومكربونات,البوتاسيوم

.%20-10بيننسبتهاتتراوح

لفلدسبارابللوراتمنأمكنمالإلقاللفجأةتبردثموصهرهابعضهامعاملكوناتهذهمزجيتم
علىللحصول ذلكبعدتسحقFritتدعىالشفوفيةعاليةمنتظمةغيرزجاجيةبنيةذاتالكتلةوتصبح
(الخزفمسحوق )ناعمةحبيبات



:السنيالخزفتركيب

 وهي:امللونات-
ا
 منهاواحدكليعطياألكاسيدمنمختلفةأنواعغالبا

ا
 خاصلونا

ا
:ا

برتقاليالفضةأوكسيد0

أخضرالكرومأوكسيد0

زرقأالكوبالتأوكسيد0

رماديالنيكلأوكسيد0

أحمرالحديدأوكسيد0

صفرأالتيتانيومأوكسيد0

الطبقة:شفوفيةمستوياتثالثمنمؤلفلون وكللون 12علىخزفمجموعةكلتحوي •
.املينائيةالطبقة,العاجيةالطبقة,الظليلة

.تانيومالتيأوكسيدأوالزركونيوماوكسيدأوالتوتياءأوكسيدمن%15علىالظليلةاملادةتحوي •

•.



:السنيالخزفتركيب
هاليويضاف,املقطراملاءفهوالسائلأما•

أوالنشاءمثلالعضويةاملوادبعض
وتحترق ,لهوتشكيتكوينهلتسهيلالغليسرين

أيتتركوالالخبزعندالعضويةاملوادهذه
بقايا



:الخواص الفيزيائية

:البنية
معلسيليكاتامنمنتظمةغيرشبكة)الزجاجبنيةتشبهالشكلمنتظمةغيربنيةالسنيالخزفيملك•

.(البوتاسيومأوالصوديومشواردمثلبينهافيمامعدنيةشوارد

دون عكسالأوالسائلةإلىالصلبةالحالةمنلإلنتقالالتبريدوالتسخينعندالقدرةالزجاجيملك•
.جديدطور تشكل

وقساوةعاليةةشفافيمنللزجاجنفسهاالفيزيائيةالخواصتكسبهللخزفاملنتظمةغيرالبنيةهذه•
.وقصافة



:الفيزيائيةالخواص

:لالنصهارالحراري املدى
.لالنصهارحراري مدىبلمحددةانصهاردرجةالخزفيملكال•

الحراري املدىقرباللزوجةفيحادانخفاضويحدث,الخزفوتماسكلزوجةتتناقصالحرارةدرجةبازدياد•
.لالنصهار

كتلةأجزاءكلبينالحراري التوازن حدوثويتطلب,الحراريةناقليتهضعفالىللخزفالتدريجياالنصهاريعزا•
 الوقتبعضالخزف

ا
.التسخينحرارةدرجةفيوارتفاعا



:الفيزيائيةالخواص

:الىانصهارهمدىحسبالسنيالخزفيصنف•
Highاالنصهارعالي1. fusing:1288بينانصهارهمدىيتراوح  ْ-

<الجاهزةالخزفيةاألسنانصناعةفيويستخدمْ  1371
Mediumاالنصهارمتوسط2. fusing:1093انصهارهمدى  ْ-

.الكاملةالخزفيةالتيجانصناعةفييستخدم,ْ  1260
Lowاالنصهارمنخفض3. fusing:871  ْ-1066  ْ,يستخدم

.الخزفيةوالجسور التيجانلصناعة
 األكثر4.

ا
املعدنيةالترميماتمعيستخدمْ  850-ْ  650:انخفاضا

 الخزفية
ا
.التيتانيوممعدناستخدامعندوخاصة



:الفيزيائيةالخواص

oالحراري التمددمعدل:
لالشكالتمددمنحنييأخدالزجاجيالتحول درجةمادون الحرارةدرجاتفي•

.املستقيم
دماعن)التمددمعدلفيوحادةكبيرةزيادةتحدثالحراري التحول درجةفوق •

.(أكثرسيالةبنيةلهالخزفيكون 
 ويصبحالخزفينهارلالنصهاراألعلىللحدتسخينهعند•

ا
عندتامشكلبسياال

.الطراوةحرارةدرجة
طبقاتبعدةالخزفيالتاجيبنىولكنخزفقطعةعلىالتمددقياسعندهذا•

 اتاالختالفهذهوتتطلب,بتركيبهابعضهاعنالطبقاتهذهتختلف
ا
فيتوافقا

.الطبقاتلكلالحراري التمددمعامل



:الفيزيائيةالخواص

فوق عالتوضمنيمكنهاأعلىتمددمعاملتملكأنالخارجيةللطبقةيمكن•
الخارجيالسطحمقاومةزيادةإلىذلكويؤدي.تبريدهاعنداألخرى الطبقات

.الخزفيللتاج

تزيدومالليتيأوالصوديومأوكسيدمثلاملعدنيةاألكاسيدبعضاضافةإن•
 األكاسيدهذهاحداثنتيجةالتمددعاملمن

ا
.يكاالسيلبنيةفيتخلخال

التمددمعملمعالظليلةللمادةالحراري التمددمعامليتوافقأنيجب•
انكسارثمأوالتسخينالتبريدعندجهودتشكلالىويؤدي,للمعدنالحراري 
.األضعفاملادةالخزفألناملعدنعنوانفصالهالخزف



:الفيزيائيةالخواص

oاملقاومة:

وغياببهتركيانتظامعدمالىذلكويعود,للكسرومنخفضةللضغطعاليةمقاومةالسنيالخزفيملك
.(املعدنيةئطالخال مثل)املتبلورةاملوادفيموجودةتكون التيواملختلفةللمستوياتاالنزالقظاهرة

,90Mpaالتمزق معاملويبلغ,35Mpaللكسرومقاومته,517Mpaالسنيللخزفالضغطمقاومةتبلغ
.40Gpaاألسنانميناءفيتبلغحينفي,70Gpa-69منلديهاملرونةمعاملويبلغ



:الفيزيائيةالخواص

:التاليةباألمور للخزفالكسرمقاومةتتعلق•
الزجاجيلتحول ادرجةأكثرانخفضتأكثراملعدنيةالشواردنسبةكانتفكلما,الخزفلكتلةالكيميائيالتركيب

.السيليكابنيةخلخلةفيمساهمتهابسبب,للكسرومقاومته

يليسيومالسأوكسيدشبكةانتظامعدمزادكلماأعلىالتكثيفدرجةكانتفكلما,الخزفمسحوق تكثيفدرجة
.الكسرمقاومةمناالقاللوالضغطومقاومةالشفوفيةزيادةوبالتابي

الخزفقصافةمنالخبزحرارةدرجةتزيد,الخبزحرارة.

للكسرمقاومتهمنالخبزمراتوعددالخبزمدةزيادةتضعف,الخبزمدة.



:الفيزيائيةالخواص

هسطحعلىشقوق بظهور تتجلىالتيللكسرمقاومتهمنللخزفالسريعالتبريديضعف,التبريدسرعة.

للكسرمقاومتهيضعفعليهالشقوق ووجودسطحهانتظاموعدماملساممنمحتواه.

السيليسيومدأوكسيمثلاملعدنيةاألكاسيدبلوراتمنمحتواهبازديادللكسرالخزفمقاومةتزداد,البلوراتمنمحتواه

..األلوميناوالكوارتزبينمقارنةالتاليالجدول وفي.األلومنيومأوكسيدو



:الخواص الفيزيائية

:املواد املقوية للخزف

األلوميناالكوارتز

.الشفوفيةتنقصزيادته

املينائيخزفالىاضافتهيمكن
.الكسرملقاومةوالشفاف

عنمختلفالحراري تمددهمعامل
.الزجاجيالفلدسبار

.أكبربشكلالشفوفيةتنقصزيادته

بقةللطوأكثرللعاجيقليلةبكمية
.الظالليةوالكسرملقومةالظليلة

ارالفلدسبمعتمددهمعامليتوافق
.كبيرحدالىالزجاجي

غالق مقاومة الخزف للضغط أكبر من الشد بسبب أن قوى الضغط تميل ل •
.الشقوق على سطحه عكس الشد



:الخواص الفيزيائية

oالقساوة:
340KHNتبلغالتيامليناءقساوةمنأعلى,460KHNتبلغعاليةقساوةيملك•
.للسحلمقاومةاملوادأكثرمنفالخزف,

oالخزفياملسحوق حبيباتحجم:
ملساماوأفضلالخزفكثافةتكون األحجاممختلفةحبيباتاستخدامعند•

.أقل



:الخواص الفيزيائية

oاألبعادتبدل:
هذاسببويعود,حجمهمن%35-20حواليواضحتقلصالىالخزفيتعرض

:الىالتقلص
(اهمالهيمكنمحدود).املزجماءمنلجزءوخسارتهالخزفمزيجتكثيفعنديتم,جافتقلص.

(اهمالهيمكنمحدود).(نشاء,غليسرين)املاءالىاملضافةالعضويةاملواداحتراقبسبب,تسخينهلدىتقلص.

الهواءمنهااملفرغناألفرافيأفضلالتكثيفويكون ,بينهاللمسافاتوإغالقهااملسحوق حبيباتانصهارعند,الخزفخبزلدىتقلص

.(الخزفتقلصعناملسؤولهو).أكبرالتقلصوبالتالي



:الخواص الفيزيائية

وبسببحبيباتهنبيالداخليالتماسكبسببالخزفكتلةفيثخانةاألكثراملنطقةباتجاهالتقلصيتم•
 لتأخذفتميل,بينهاينشأالذيالسطحيالتوتر

ا
 شكال

ا
 ,دائريا

ا
يفسروهذااملعدنباتجاهالتقلصيتمإذا

.املعدنلسطحاملجهريةالتخريشاتفيللخزفالجيدالندخال

السطحأوالقاطعالحدالىسماكةاألقلالتاجحوافمنالتقلصفيكون خزفيجاكيتتاجحالفيأما•
.قالعنعندالخزفلكتلةكافيةسماكةلعطاءالتاجحوافعندكتفتحضيريجبلذا,الطاحن



:الفيزيائيةالخواص

oالشفوفية:
املسامالىالضافةبالكاؤولينوالكوارتزبلوراتشفوفيتهويعكر,شفافةمادةخبزهبعديصبحالفلدسبارأن•

:املسامهذهتشكلوأسباب,املجهرية

.للسائلاملضافةالعضويةاملواداحتراق-2.املزجسائلتبخر-1

.السيليكاسيالنلدىاملاءأوأبخرةغازاتانطالق-4.للطبقاتكافيغيرتكثيف-3

.الحراري تكثيفهاعنداملزيجحبيباتبينفراغات-5

.نظيفغيرالعملمكانيكون عندمامندخلةمواداحتراقمنغازانطالق-6



املعدنيالخزف 

Porcelain Fused to Metal



:املعدنيالخزفتركيب

 ذكرمايشبه•
ا
الخالئطليجاري 10*13الىتمددهمعاملتطويروتم,الفلدسباري الخزفتركيبعنسابقا

.املعدنية

لدرجةلليتيومواالبوتاسيومكربوناتمعالبوتاس يالفلدسباربتسخيناملسحوق علىالحصول يمكن•
.اللوسيتر طو فيبأنهيعرفمنتظمةغيربحالةخزفيزجاجليتكون مفاجئبشكلتبريدهثم,ْ  1093

.ومينائيوعاجيظليلخزفمنويتكون االنصهاردرجةمنخفضخزفهواملعدنيالخزف•

-6



:املعدنيالخزفتركيب

اخفاءالىضافةبال املصبوبباملعدنالخزفارتباطعناملسؤولفهو,املعدنيالخزففيهامدور الظليلللخزف•
:اليهيضافاذاألخرى الطبقاتباقيعنتركيبهيختلفلهذا,املصبوباملعدنلون 

.(األملنيومأوكسيد)الكسرمقاومةلزيادةمعدنيةأكاسيد-1

.(والزرقونيومالتيتانيوموالتوتياءوالقصديرأوكسيد)جيدةظالليةلكسابهمعدنيةأكاسيد-2

.(البوراكسوالكالسيومأوكسيد)للخليطةترطيبهلتحسينالخزفسيولةمنتزيدمواد-3



:املعدنيالخزفومساوئ مزايا

oاملزايا:
.للضغوطعاليةمقاومة-1
.املدىطويلةتجميليةجسور عملامكانية-2
.جيدحفافيانطباق-3
o املساوئ:
.املعدنحوافظهور -1
.الشفوفيةتأمينصعوبة-2
.للخزفالتجميليللمظهرتس يءخالئطاستخداماحتمال-3
.املعدنيالخزفياالرتباطفيأخطاء-4



اخلزف الكامل



الخزف الكامل

أنظمةتطويرالىأعلىحيوي تقبلوأفضلتجميليةخواصالىالحاجةدعت•
.الكاملالخزف

واأللومنيومأكسيد)اليهاألكاسيدبعضبإضافةالخزفتقويةتمت•
.(تيوماللي,امليكا,اللوسيت)فيهالبلوراتبعضببعثرةأو,(املغنيزيوم

صبمنهاو التقليديةالطريقةيعتمدفمنهاالخزفخبزطرق تطويرجرى كما•
.الضائعالشمعبطريقةالخزف

لتيجانواالحشواتوالوجوهعلىمقتصرةاستخداماتهاتزالفماالتطور رغم•
.صغيرةجسور صنعفيهايمكنقليلةوأنظمةاملفردة



:الىالكيميائيتركيبهحسبالكاملالخزفيصنف

.(optec)اللوسيتمناملحتوى عاليخزف-:الفلدسباري الخزف-1•

.(pjc)اللوسيتمناملحتوى منخفضخزف-

.(Hi-ceram)الومينا-:املقوى القلب-2•

In-ceram)املنزلقااللومينا- slipcast).

In)املغنيزيومالومينا- ceram-spinell).

.(cerestore)املغنيزياألومينابالحقنصب-

.مغنيزيا-

(Empress1)اللوسيتبلورات-:املصبوبالزجاجيالخزف-3•

(Empress2)الليتيومبلورات-

(dicor)امليكابلورات-

(Cerapeal)الكالسيومفوسفاتبلورات-



:الفلدسباري الخزف

:تقليديخزفيجاكيتتاج-1•

وبعد,وفيةالشفمختلفةطبقاتشكلعلىالبالتينيةالرقاقةعلىالخزفخبزطريقة1903عامLandطور 
.الدعامةعلىالتاجويوضعالرقاقةتزالالخبزمناالنتهاء

( leucite is 45-50%)

درجةوللألكسدةتعرضهلعدموالخزفمعاملمنقريبتمددمعاملذوألنهالتيتانيوماستخدامتم
.الخبزبعدالرقاقةإزالةوسهولةالعاليةانصهاره



:الفلدسباريالخزف

:(Optec)اللوسيتمنالحتوى عاليالفلدسباري الخزف-2•

للفلدسبارريالبلو الشكلهياللوسيتوبلورات,اللوسيتمناملحتوى عاليالفلدسباري الخزفمنالقلبيتكون 
.العاليةالحرارةدرجاتفيالبوتاس ي

الهيكلبزخبعدهاليتمعاليةحرارةدرجاتتتحملموادمناملصنوعاملحضرةالسننموذجعلىالخزفهذاوضعيتم
.ْ  1035بدرجةالخزفي



:املقوى القلبأنظمة

:(Hi-ceram)األلومنيومبأوكسيداملقوى القلب-1•

الكسرمقاومةوزيادةامليكانيكيةالخواصوتحسين,1965عامتطويرهتم
.الخزفيةالكتلةمن%50-40األلومنيومأوكسيدبإضافة

بالطريقةاألخرى الطبقاتخبزيتمثمالسنمثالعلىاملقواةالكتلةخبزيتم
.التقليدية

.ظليلةكمادةويعملالقساوةوالصالبةبزيادةاملقوى القلبيقوم

(الفلدسباري ضعف)131Mpaلاللتواءمقاومتهبلغت

.مقبول وهو%2األماميةاألسنانفيالفشلمعدل

.مقبول غيروهذا%15,2الخلفيةاألسنانفيالفشلمعدل



:المقوىالقلبأنظمة

:(In-ceram)املنزلقاأللوميناقلب-1•

-2الناعمةاتالحبيبذياأللومنيومأوكسيدمسحوق منللقلباملكونةاملادةتتكون 
.وجسور وحشواتتيجانصناعةفيهيمكنميكرون5

الجبس ياملثالالىينقلالكريمبكثافةمعلقلتشكلخاصسائلمعالحبيباتتمزج
يكثفمث,األمثلةماءالجبسبامتصاصجافبشكليكثفثم,تشكيلهليتم

يكلهعلىفنحصلتنصهرأندون الذراتالتحامفيتملساعتينْ  1120حراريا
ثمسيليكاتألومينو الالنثانيومزجاجبمزيجالهيكلنطلي,مسامذينفوذألوميني

علىلفنحصاأللومينيالهيكلفيالزجاجاندخالفيتم,ساعات4لـْ  1100فرن في
الطبقاتبناءيتمبعدها,عاليةكسرومقاومة600Mpaالتواءقوةيملكهيكل

.التقليديةبالطريقةاألخرى 

.قلاللصاالهيكلتخريشامكانيةوعدمالعملومدةالتكلفةالنظاممساوئ 



:املقوى القلبأنظمة

In-ceram)مغنيزيومالوميناقلب-3• spinell):

.فيةشفو أكثرقلبالىيهدفتعديلمعاملنزلقاأللومينيالقلبمبدأيعتمد

.(spinell)البلورياملغنيزيومالومينامناملسحوق يتكون 

عملالويتابع,بالزجاجسيرتشحوبدورهيسخنوخاصسائلمعاملسحوق يمزج
.نفسهاHi-ceramالـبطريقة

والحشواتعلىاستعمالهيقتصرلذلك350Mpaالنظامهذاالتواءمقاومةتبلغ
.التيجان

فتحسنت%33الزرقونيومأوكسيدبإضافةالنظاملهذاثالثشكلتطويرتموقد
.(فقطخلفيةجسور )ضعيفةبصريةخواصمعللكسرمقاومته



(In-ceram spinell)



:ونيومكالقالب املقوى بواسطة أوكسيد الزر 

•inVizionأوكسيدو املوازن االيتيريوميعتمدالكاملةالخزفيةللترميماتنظام
.الزركونيوم

.عاليةجماليةخصائصمع,900Mpaمنأكثر فيهااللتواءمةاومةتصل•

 عاليةمقاومة•
 
الىتمتدوالتيوحدات4-3منجسور بعملتسمحجدا

.عاليةجماليةالىباالضافة,مم40

.الجسور و الحشواتو التيجاناستطباباتلجميعيستخدم•





:ونيومكالزر أوكسيدبواسطةاملقوى القالب

®Proceraنظام• - Zirconia:

.1400Mpa-900منفيهااللتواءمقاومةوتصل,الزركونيومأوكسيديستخدم

.وحدات4-3بـجسور يشكلأنويمكنالفمفيمنطقةأيفيفقدأييعوضأنوممكن

.بالراتنجاللصاقهالحاجةدون التقليديةباالسمنتاتالصاقهيمكن



:املقوى القلبأنظمة

:(Cerestore)للصبالقابلواملغنيزيااأللوميناقلب-4•

أوكسيدمن%70-65مناملكون للقلببالحقنالصبطريقةالنظامهذايعتمد
BaO.SiO2.Al2O3زجاجومناملغنيزيومأوكسيدمن%10-8واأللومنيوم
.سيليكونيراتنجالىبالضافة

وبعدْ  180الىتسخينهبعدالبوتقةالىالضغطتحتالقلبمادةادخاليتم
بشكلْ  1300الىخاصةأفرانفييسخنالكاس ياملسحوق منالقلبتنظيف
.تدريجي

باقبانطفيتمتعلذااليتقلصأنهالقلبميزات,118Mpaااللتواءمقاومةتبلغ
.الخاصةالتجهيزاتوالكلفةسيئاته,جيدحفافي



:أنظمة القلب المقوى

:املغنيزياقلب-5•

الحراري هاتمددعاملبسببكأساساأللومينامنأكثراملغنيزيافيهتستخدم
.ضمنهبلورهاوتزجاجيقالبفياملغنيزيابلوراتببعثرةتتموالتقوية,العالي

عنمتانتهمضاعفةويمكنالخبزبعد131Mpaتمزق مقاومةلهاملغنيزياقلب
عوتوضالقلبمسامفيالزجاجاندخال:بآليتين269Mpaالىالتزجيجطريق
.القلبعنلدىالتمددعاملالختالفبضغطالقلبسطحعلىالتزجيجزجاج



:املصبوبالزجاجيالخزف

Empress)املضغوطةاللوسيتببلوراتاملقوى الزجاجيالخزفيالقلب-1• 1):

سيتباللو الغنيالخزفقطعتوضعالشمعوتبخيرالشمعيالنموذجكس يبعد
بالضغطبعدهاتحقنْ  1050لحرارةوتتعرضالصبقمععندالشكلاألسطوانية

.الخزفيالقلبعلىفنحصل(بار5)البوتقةداخلالى
ختالفال ونتيجة,اللوسيتببلوراتمحاطزجاجيخزفيقالبمنالقلبهذايتكون 
متانةمنتزيدتوترقوى تنشأوالبلوراتللقالبالحراري التمددعامل

 الشفافالخزفوالقلببينالتمددعاملواختالف,الخزف
ا
قاومةممنتزيدأيضا

.النهائيالتاج
للتعويضعاليةومقاومةجيدبانطباقيتميز,200Mpaالنوعلهذاااللتواءقوةتبلغ

.الخزفي
.خزفيةووجوهوتيجانحشواتلصنعالنظامهذايستخدم



:املصبوبالزجاجيالخزف

Empress)الليتيومببلوراتاملقوى الزجاجيالخزفيالقلب-2-1 2):

350Mpaااللتواءمقاومةزيادةبهدفالنظامهذاتطويرتم

 
ا
.وحداتبثالثخزفيةجسور لصنع,تقريبا

ويتم,يتيوماللسيليكاتتنائيبلوراتالنظامهذافيالزجاجيالخزفيالقلبيحوي 
.السابقةبالطريقةالصب

الىخينالتسوعند,األباتيتفلور ببلوراتالغنيالزجاجيبالخزفالقالبيغطى
ويحسنوي الحيالتقبليزيدوهذا,الخزفيبالقالباالباتيتبلوراتترتبطْ  800

.التجميليةالخواص





:املصبوبالزجاجيالخزف

:(dicor)امليكاببلوراتاملقوى الخزفيالقلب-3•

أوكسيدرباعينظاممنالزجاجيالخزفيالقلبيتكون ,1973عامتطويرهتمللصبقابلنظام
يعملالذيغنيزيوماملفلور الىباالضافة,املغنيزيوموأوكسيد,البوتاسيوموأوكسيد,السيليسيوم

.الخزفانسيابيةوزيادةللتبلور مشجعكعامل

الكاس يالقالبالىتدخلثمْ  1380بدرجةالزجاجيالخزفمنقطعةتصهرالشمعتبخربعد
.النابذةالقوةبواسطة

وذلك,(يفالتخز )بلوريخزفالىالزجاجيةالحالةمنليتحول بالحرارةاملصبوبالتاجيعالجثم
وتزدادشفوفيتهالزجاجويفقدالبلوراتتنمو,ساعات10-6لحواليْ  1075الىبتسخينه
.ميكاسيليكاتفلورينبلوراتمنويتكون قساوته

منطريةيةبنعبىالقالبيحوي والخزف(فوسفاتيةرابطة)الكاس يبينالشواردتبادلبسبب
الطبقةهذهوتكسب,املغنيزيومسيليكاتبلوراتتتوضعحيثكثافةأكثرالخاجومنالداخل
.(152Mpa)االلتواءومقاومةالظاللية

اللون طاءاعفييساعدالالصقألنالالصقةاملادةلون اختيارويجب,األخرى الطبقاتتبنىثم
.النهائي



:املصبوبالزجاجيالخزف

:(Cerapeal)الكالسيومفوسفاتببلوراتمقوى زجاجيخزفيقلب-4•

ةالحرارياملعالجةمناملتشكلةالبلوراتأنإال,الصبفيDicorنظامالىويستنداملصبوبالخزفلنظامتطويرهو
.اباتيتهيدروكسيلهي

.الخزفيةللوجوهخاصبشكليستخدم



:(LFC)االنصهارمنخفضالخزف

.الحراري تمددهعاملمعليتناسبالتيتانيوممعدنمعليستخدمالنوعهذاطور 

.االنصهاردرجةعاليمنأكثراملجهري التركيبعلىويحافظ,ْ  850-ْ  650بينانصهارهدرجةتتراوح

.الفلدسباري للخزفمشابهةلاللتواءمقاومته,شفوفيةوأكثرطبيعيةأكثرمظهريعطي

,ووجوهمغطيةوحشواتخزفيةحشواتلصنعويستخدمْ  660فيينصهرخزفDuceraشركةطورت
.األخرى الخزفيةالترميماتاصالحفيهويمكن



:الكمبيوتربواسطةالخزفيةالترميمات

CAD\CAMComputerاألنظمةهذهتدعى• Aided Design\Computer Aided
Manufacturing.

:التاليةاملراحلوتتضمن,الكمبيوتربواسطةالتصنيعوالتصميمأي

.السنتحضير-1

 لعطائهالسنعلىمسحوق وضع-2
ا
.الضوئياملاسحعلىتضادا

.(الطبعة)السنصورةلتخزينالضوئيةبالقبضةالسنمسح-3

.الشاشةعلىالتاجأوالحشوةتصميم-4

اخلدحجرةفينحتهايتمثم,املناسباللون ذاتالخزفقطعةاختياريتمالتصميمبعد-5
.الكمبيوتر

.الفمداخلوالتلميعالنهاءوالطاحنالسطحتشكيلويتمالتعويضيلصق-6

.افيالحفاالنطباقوالتعويضتلميعوإطباقيةعالقةوتأمينالتكلفةهيالنظاممساوئ 









:الخزف املقوى باأللياف

•Sculpture / FibreKor

ري البوليميالسيراميك  أنواعفيماآخر•
Sculptureهواألليافوتقنية / FibreKor
معَيّتحدا ،(polyceram)بوليميري خزف
جمالي  هرمظويعطيقوي ليفيثانوي  تركيب  

 منخفضانسحالمع
َ
.غللتصبومقاومة

.الخزفوجمالاملعدنقوةيعطي

Manufacturer: Jeneric/Pentron



:الخزف المقوى باأللياف

العاليةقّوة•

علا 1000MpaحواليالىتصلFiberKorمقاومة تج 
FiberKor لجسور  موثوقonlayومثبتاتهياكلو

.ملصقة

تانةوم,األسنانفينظيرتهامنقريبةالسحلمقاومة
املالئةواملكوناتPCDMAراتنجبسببعاليةوصالبة

.متينةترميماتتؤمنالتي

سامغيرالنظامهذاأنوجدحيثممتازحيوي تقبل
 
ا
.خلويا

.الفمداخلذلكيتمأنويمكناصالحهيمكن



أنظمة الخزف على ( قوة)رسم بياني يعرض مقاومة

:المدى البعيد و القريب



TRANSLUCENCY

(#1 - best, etc.)

FLEXURAL 

STRENGTH 

(MPa)

800In-Ceram Zirconia

6687Procera

5450In-Ceram

4350In-Ceram Spinell

3150OPC

2140-180IPS Empress

120Vitablocs

1120Dicor

100Aluminous

60-90Feldspathic







Thanx 4 ur 
listening


